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cometeu seus maiores erros. Escreverei Um Paraíso 
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para ser bem compreendida, requer otrato permanente de uma vida 
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A ayahuasca como locus mediterraneus da América do Sul 

Resumo 

 As religiões da ayahuasca surgiram na Amazônia no inicio do século XX e a partir da 

década de 1980 começaram a se expandir em direção aos grandes centros urbanos do país e 

do mundo. Através dessa expansão chamaram a atenção da sociedade, principalmente em 

virtude de possuírem como sacramento uma bebida com propriedades psicoativas. A suspeita 

desses cultos se constituírem em engodo para o uso e tráfico de drogas gerou grande polêmica 

e o Estado brasileiro foi instado a se pronunciar sobre a sua legalidade. Durante 

aproximadamente trinta anos uma agência estatal realizou pesquisas sobre esses grupos e 

manteve diálogo com seus líderes e fiéis, para finalmente decidir se os mesmos tinham ou não 

autorização para consumir ritualmente o seu sacramento, a ayahuasca. Estudos acadêmicos 

sobre esse fenômeno proliferaram nas mais diversas áreas e de certa forma integraram-se a 

esse processo, freqüentemente por serem desenvolvidos por pesquisadores envolvidos 

pessoalmente com essa esfera de relações. Em 2010, o CONAD (Conselho Nacional de 

Políticas sobre Drogas) publicou uma resolução estabelecendo parâmetros deontológicos para 

dito consumo e com isso garantiu a liberdade religiosa dessas religiões. O Brasil constituiu-se, 

assim, numa referência para outros países que também têm enfrentado a questão do uso 

religioso de psicoativos inseridos no paradigma proibicionista. Trata-se, portanto, de uma 

importante intersecção entre liberdade e proibição, onde as demandas, debates e decisões 

incidentes na esfera social assumem uma causalidade através da interação entre o fenômeno 

religioso e o fenômeno político. Uma interação que representa deslocamentos entre fronteiras 

contiguas e evidencia a tensegridade das normas que definem o campo de ação dos atores 

inseridos no edifício democrático. Sendo assim, seu estudo pode contribuir para o 

aprimoramento dessa estrutura e o melhoramento de sua atmosfera. Por meio desta pesquisa 

busquei discutir a formação da categoria ayahuasca e o lugar que a substância representada 

por essa categoria ocupa nas diferentes formas em que ela é consumida. Logo, elaborei um 

panorama desses usos composto pelos modos de uso dos “povos da floresta”, das religiões da 

ayahuasca e da ciência. Em seguida, percorri a trajetória da regulação regulamentação da 

ayahuasca realizando considerações a partir de uma discussão sobre as perspectivas dos 

estudos das religiões no Brasil, que se detiveram na questão da secularização e da laicidade.  

Esse percurso sinaliza para um clima de co-fragilidade e de co-isolamento entre política e 

religião, que procurei explorar através das narrativas de atores autodefinidos como fiéis e 

líderes religiosos do Santo Daime. Finalmente, à modo de conclusão, considero que a 

ayahuasca representa no quadro analisado uma experiência de deslocamento, de olhar, do 

corporal/mente, das instituições das idéias e das regras. Constituiu-se uma experiência que se 

manifesta como lógica de simetrização entre cultura-natureza próxima do que Edgar Morin 

qualificou como auto-eco-organização. Como experiência de deslocamento, é fronteira 

diluída, espaço entre terras, sertão, locus mediterraneus.  

 

Palavras Chave: ayahuasca, drogas, ciência, política, religião       
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Ayahuasca as locus mediterraneus of South America 

 

The religions of ayahuasca have emerged in the Amazon in the early twentieth century. From 

the 1980s they began to magnify toward the major urban centers of the country and the world. 

Through this expansion, they caught the attention of society, mainly due to a sacrament 

having a drink with psychoactive properties. Suspicion of these cults forming themselves into 

inducement to use and drug trafficking generated great controversy and the Brazilian State 

was asked to rule on its legality. For about thirty years a state agency conducted investigation 

on these groups and held dialogue with its leaders and followers, to finally decide whether 

they were or not allowed to consume ritually your sacrament, ayahuasca. Academic studies on 

this phenomenon proliferated in several areas and somehow integrated themselves to that 

process, often because they are developed by researchers involved personally with this sphere 

of relations. In 2010, the National Council on Drug Policies (CONAD) issued a resolution 

establishing ethical parameters for ayahuasca consumption and thereby ensured the religious 

freedom of those religions.  The Brazil became a reference for other countries that also have 

faced the question of the religious use of psychoactive entered the prohibitionist paradigm. It 

is therefore an important intersection between freedom and prohibition, where the demands, 

debates and decisions incidents in the social sphere are of causality through the interaction 

between the religious phenomenon and political phenomenon. This interaction represents 

displacements between contiguous borders and highlights the tensegrity of standards that 

define the field of action of the actors inserted in the democratic building. Thus, their study 

may contribute to the improvement of the structure and the improvement of its atmosphere. 

Through this research aimed to discuss the formation of ayahuasca category and the place the 

substance represented by this category takes on different forms in which it is consumed. Next, 

I scoured the trajectory of regulation of ayahuasca performing considerations from a 

discussion on the prospects of studies of religions in Brazil, which stopped the issue of 

secularization and secularism. This route signals to a climate of co-fragility and co-isolation 

between politics and religion, which sought to explore through the narratives of self-defined 

actors as faithful and religious leaders of the Holy Daime. For now I conclude that the 

ayahuasca is analyzed under a scroll experience, look, body / mind, institutions of ideas and 

rules. It constituted an experience that manifests as symmetrization logic of next culture-

nature of what Edgar Morin described as self-eco-organization. As scroll experience, it is a 

diluted border space between lands, wilderness, locus mediterraneus. 

 

Keywords: ayahuasca, drugs, science, politics, religion 
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Introdução 

Dentre as revoltas populares brasileiras Canudos foi a mais conhecida delas. Isso se 

deve mormente à publicação de uma das obras mestras da literatura e das ciências sociais 

brasileiras, Os sertões, cuja primeira edição é de 1902. Euclides da Cunha a redigira a partir 

dos seus registros da quarta e última campanha do exército republicano contra o Arraial de 

Belo Monte em 1897, para a qual fora enviado como adido ao Estado-Maior do Ministro da 

Guerra e correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Posteriormente, em 1904, nosso 

exímio escritor viajou à Amazônia a pedido do Barão do Rio Branco, chefiando uma 

comissão brasileiro-peruana destinada a fixar os limites territoriais com o Peru, percorreu o 

rio Purus até as cabeceiras, numa expedição que cortou todo o território do Acre e durou cerca 

de um ano. 

Além dos relatórios diplomáticos, Euclides da Cunha produziu uma série de artigos 

sobre a realidade amazônica e planejava reuni-los em um novo livro que se chamaria Um 

paraíso perdido. Desde Manaus enviou carta ao amigo Coelho Neto e falou sobre seus planos 

e sua intenção de “vingar a Hylaea maravilhosa de todas as brutalidades das gentes adoidadas 

que a maculam desde o século XVII” (CUNHA apud HARDMAN 2009: 54). Infelizmente 

não alcançou publicar em vida dito livro vingador, mas logo após a sua morte em 1909 foi 

publicada À margem da história, uma pequena coletânea desses artigos. 

A aridez do sertão baiano cedera lugar à maior concentração de massa aquático 

vegetal do planeta, tal contraponto ecológico, todavia, compõe uma linha. Embora fosse um 

científico de sua época e um defensor da civilização, antes disso Euclides era um romântico e 

um crítico da modernização. Ademais, o influxo da experiência de violência contra os 

seguidores de Antonio Conselheiro e da experiência sob os imperativos da natureza 

exuberante da floresta, combinados às violências cometidas contra indígenas e trabalhadores 

nos seringais, conduziu-o a constantes exames de consciência que lhe alimentaram o 

sentimento de ser um dissidente da nova ordem (OLIVEIRA 2002:526; HARDMAN 2009: 

59, 61). No seu intimo o escritor tinha como referência não a cidade e a urbanidade, mas sim 

“os sertões áridos ou úmidos, da caatinga à floresta, e os seus habitantes estranhos ao corpo 

do país estreito que os esquecia”, ele escrevia sobre “apátridas” e issoo permitiu expor os 
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limites do processo civilizatório, sem perder de vista a utopia democrática (HARDMAN 

2009: 48, 57).  

A obra de Euclides da Cunha sobre a Amazônia e os seringueiros serve de referencia 

para adentrarmos o tema desta pesquisa, pois foi nesse contexto analisado pelo autor, a partir 

do primeiro decênio do século XX, que alguns desses protagonistas da vida na floresta 

passaram a se organizar em grupos de caráter religioso, onde o elemento ritual central era o 

consumo da ayahuasca, uma bebida preparada com plantas nativas dessa região e que possui 

propriedades psicoativas. Com o passar dos anos, esses grupos se estruturaram, se 

institucionalizaram, cresceram e passaram a ser conhecidos como religiões da ayahuasca. 

Atualmente, o consumo dessa bebida se encontra bastante difundido e em franca expansão, 

sendo que a atuação dessas religiões tem sido decisiva nesse processo.        

Sendo assim, com o objetivo de aproximar o eleitor à realidade das pessoas que 

criaram essas religiões, tecerei a seguir algumas considerações sobre a história dos 

seringueiros e suas condições de vida.  

Os seringais são fruto da intensa exploração da resina látex extraída de árvores da 

espécie Hevea Brasiliensis encontradas originalmente na Amazônia. Essa exploração se 

desenvolveu com mais vigor no Brasil durante dois períodos econômicos denominados ciclos 

da borracha, o primeiro ciclo esteve compreendido entre a década de 1870 e a década de 1910 

e o segundo ciclo entre 1942 e 1945. A borracha amazônica foi um importante insumo para 

avanços tecnológicos que impulsionaram a modernização ocidental no século XX, o principal 

deles o processo de vulcanização criado nos Estados Unidos em 1839 que deu origem à 

indústria do pneu. Dois fatores que provocaram a sua decadência como matéria prima de 

exportação foi a criação da borracha sintética e a concorrência com a Inglaterra, que passou a 

oferecê-la no mercado a preços reduzidos, depois que contrabandeou milhares de mudas 

brasileiras e cultivou-as em suas colônias na Ásia. Posteriormente, com a ocupação japonesa 

das plantações asiáticas e com os Acordos de Washington que garantiram incentivos 

econômicos ao Brasil que se comprometeu a fornecer borracha aos Aliados, o comércio dessa 

matéria voltou a ser propício para a economia nacional, mas após o término da Segunda 

Guerra mundial o mesmo voltou ao ostracismo (PIZARRO 113-164).     

Durante o primeiro ciclo da borracha, o crescimento da demanda e a rentabilidade do 

produto levou a uma verdadeira corrida do ouro na Amazônia, mitificada pelas feições 

esplendorosas que assumiam as cidades de Belém (PA) e Manaus (AM) e sua elite. Porém, o 
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sistema de coleta do látex era bastante rudimentar e perigoso, além de ser pifiamente 

remunerado para garantir os altíssimos lucros dos investidores. Dessa maneira, os 

trabalhadores para essa empresa foram recrutados entre os mais pobres, indígenas e 

especialmente migrantes nordestinos (PIZARRO 113-164).    .  

Segundo Allegretti (2002: 49) existe certa controversa sobre o número de nordestinos 

que migraram para Amazônia entre 1870 e 1910, mas de qualquer maneira as cifras 

consideradas são bastante altas e giram em torno de 300 mil a 500 mil pessoas, sendo este 

último número sustentado pelo economista Celso Furtado.  

O êxodo de pessoas em direção ao norte, contou quase sempre com o apoio das 

autoridades brasileiras, que encontraram nesse deslocamento uma maneira fácil e barata de 

resolver certos problemas sociais, como permite entrever texto de Euclides da Cunha: 

Quando as grandes secas de 1879-1880, 1889-1890, 1900-1901 flamejavam 

sobre os sertões adustos, e as cidades do litoral se enchiam em poucas 

semanas de uma população adventícia, de famintos assombrosos, devorados 

das febres e das bexigas – a preocupação exclusiva dos poderes públicos 

consistia no libertá-las quanto antes daquelas invasões de bárbaros 

moribundos que infestavam o Brasil. Abarrotavam-se, às carreiras, os 

vapores, com aqueles fardos agitantes consignados à morte. Mandavam-nos 

para a Amazônia [...] o que equivalia a expatriá-los dentro da própria pátria. 

A multidão martirizada, perdidos todos os direitos, rotos os laços da família, 

que se fracionava no tumulto dos embarques acelerados, partia para aquelas 

bandas levando uma carta de prego para o desconhecido; e ia [...]Mas feita a 

tarefa expurgatória, não se curava mais dela. Cessava a intervenção 

governamental. Nunca, até aos nossos dias, a acompanhou um só agente 

oficial, ou um médico. Os banidos levavam a missão dolorosíssima e única 

de desaparecerem... (CUNHA 2000:150). 

Crítico da posição oficial diante da tragédia nordestina, Euclides afirmava que essa 

forma de colonização do norte brasileiro, sobretudo do território do Acre, ocorria totalmente 

fora de qualquer “diretriz do nosso progresso”. Mais do que isso, afirmava que essa era uma 

“colonização à gandaia” em que não seria a “vida desbordante” a animar outras paragens, mas 

sim a “escassez de vida”(CUNHA 2000:150). Em seguida à dolorosa viagem, ao chegarem à 

foz do rio Juruá ou do rio Purus, os migrantes chegavam às portas que os levaria “ao paraíso 

diabólico dos seringais”, onde “o[s] aguarda[va] a mais criminosa organização do trabalho 

que ainda engenhouo mais desaçamado egoísmo” (CUNHA 2000:125).  

Uma vez no seringal, a tragédia que se abatia sobre o seringueiro era a da perda da sua 

vida à escravidão, aguilhoado que se encontrava ao sistema de endividamento no qual era 

obrigado a entrar, antes mesmo de pisar na tapera que lhe serviria de abrigo, em qualquer 

colocação isolada entre estradas de seringa no meio da selva. De acordo com Allegretti (2008: 
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44) tal sistema, nomeado “sistema de aviamento”, consistia na troca da borracha produzida 

pelo seringueiro por bens de consumo que o mesmo era obrigado a adquirir no “barracão” do 

seringalista, o qual manipulava os preços de forma a manter o trabalhador preso a um círculo 

de endividamento reforçado pela violência com que eram impostas as obrigações contratuais. 

O retrato oferecido pela pena de Euclides da Cunha da realidade vivida pelo 

seringueiro dá-nos dimensão da tragédia humana ali perpetrada. Como diz o autor, nos 

seringais dá-se uma anomalia segundo a qual o homem “trabalha para escravizar-se”. 

Háum laivo siberiano naquele trabalho. Dostoiévski sombrearia as 

suaspáginas mais lúgubres com esta tortura: a do homem constrangido 

acalcar durante a vida inteira a mesma “estrada”, de que ele é o 

únicotranseunte, trilha obscurecida, estreitíssima e circulante, ao 

mesmoponto de partida. [...] nas voltasconstritoras de um círculo demoníaco, 

no seu eterno giro de encarceradonuma prisão sem muros, agravada por um 

ofício rudimentar queele aprende em uma hora para exercê-lo toda a vida. 

Sobretudo isto, o abandono. O seringueiro é, 

obrigatoriamente,profissionalmente, um solitário (CUNHA 2000:153). 

Isolamento, solidão e esquecimento, como escapar dessa situação a que o levou sua 

“ambição maldita” por melhores condições de vida e talvez enriquecimento, ou uma terra 

fértil para se viver? Judas-Ahsverus, artigo considerado uma obra prima da literatura 

amazônica euclidiana, retrata o drama da vingança possível ao seringueiro. Atrevo-me a uma 

última, longa e preciosíssima citação:    

No sábado de Aleluia os seringueiros do Alto Purus desforram-se de seus 

dias tristes. [...] Acreditam numa sanção litúrgica aos máximos deslizes. [...] 

Ali – é seguir, impassível e mudo, estoicamente, no grande isolamento da 

sua desventura. Além disto, só lhe é lícito punir-se da ambição maldita que o 

conduziu àqueles lugares para entregá-lo, maniatado e escravo, aos 

traficantes impunes que o iludem – e este pecado é o seu próprio castigo 

transmudando-lhe a vida numa interminável penitência. O que lhe resta a 

fazer é desvendá-la e arrancá-la da penumbra das matas, mostrando-a, 

nuamente, na sua forma apavorante, à humanidade longínqua... Ora, 

para isso, a Igreja dá-lhe um emissário sinistro: Judas; e um único dia feliz: o 

sábado prefixo aos mais santos atentados [...] e à divinização da vingança. 

[...] O Judas faz-se como se fez sempre: um par de calças e uma camisa 

velha, grosseiramente cosidos, cheios de palhiças [...] Repentinamente o 

bronco estatuário tem um gesto mais comovedor do que o parla! 

ansiosíssimo, de Miguel Ângelo; arranca o seu próprio sombreiro; atira-o à 

cabeça de Judas; e os filhinhos todos recuam, num grito, vendo retratar-se na 

figura desengonçada e sinistra do seu próprio pai. [...] Isto, porém, não lhe 

satisfaz. [...] O rio que lhe passa à porta é uma estrada para toda a terra. Que 

a terra toda contemple o seu infortúnio, o seu exaspero cruciante [...]a figura 

demoníaca apruma-se, especada, à popa da embarcação ligeira. [...] impele, 

ao cabo, a jangada fantástica para o fio da corrente. E Judas feito Asvero vai 

avançando vagarosamente para o meio do rio. Então os vizinhos mais 

próximos, que se adensam, curiosos, no alto das barrancas, intervêm 

ruidosamente, saudando com repetidas descargas de rifles, aquele bota-
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fora.[...] Caminha, desgraçado! Caminha. Não pára. Afasta-se no volver das 

águas. Livra-se dos perseguidores. [...] (CUNHA 2000: 172-179 grifo meu). 

 

Deixemos que Judas-Ahsverus se vá em direção ao mar, desejo convidar outro autor 

da literatura brasileira, que também vê o seringueiro e sua realidade refletir os impasses 

vividos por nossa modernidade. Refiro-me a Mario de Andrade, que em 1927 viajou à 

Amazônia e de lá voltou transfigurado como o Amazonas transfigura a terra. Essa 

experiência, segundo Botelho (2013), foi crucial para o poeta na ampliação do seu modo de 

ver as diferenças regionais brasileiras retirando-lhes a carga de exotismo, reconhecido agora 

não mais como uma referência exógena, que gerava cacos a serem unidos numa 

nacionalidade, mas sim como uma referência entranhada na própria sensibilidade. Nesse 

trajeto, Mario procuraria diluir as fronteiras entre o erudito e o popular e promover o 

(re)conhecimento do outro, assim,  devolvendo-lhe a dignidade de ser e tornando-o familiar. 

Publicados em 1942 Dois Poemas acreanos possibilitam-nos sorver esse 

movimento.Reproduzo um deles abaixo e logo o comento. 

Descobrimento   

Abancado à escrivaninha em São Paulo 

Na minha casa da Rua Lopes Chaves  

De supetão senti um friúme por dentro.  

Fiquei trêmulo, muito comovido  

Com o livro palerma olhando pra mim.  

  

Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus! muito longe de mim,  

Na escuridão ativa da noite que caiu,  

Um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos,  

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,  

Faz pouco se deitou, está dormindo.  

  

Esse homem é brasileiro que nem eu... 

No poema de Mario de Andrade (2013: 206), a emoção anuncia a lembrança de duas 

realidades e provoca o súbito encontroentre o intelectual paulista e o seringueiro amazônico. 

Entre os versos, a expressão interjetiva representa a diluição das fronteiras entre o saber que 

repousa tolo abrigado em seu endereço e o trabalho rústico e desamparado que extrai e molda 

a matéria prima. Está pronunciada a assertiva final, o (re)descobrimento de uma unidade 

outrora perdida. A meu ver, essa cadência inspira a dar um passo mais adiante, ao encontro 

desse outro religioso representado pelas religiões da ayahuasca. Infunde também o desejo de 

descobri-las e quiçá ver-nos refletidos nelas por sermos partes de um movimento comum ou 
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de uma igualdade de dignidade de ser, e não por formarmos um monólito genealógico que 

jamais encontraremos. 

Como veremos, essa forma de exploração do trabalho perdurará por muitas décadas, 

expondo as fraturas e contradições do ideal civilizatório. As ponderações acerca da migração, 

do apoio do governo nos deslocamentos e das condições de trabalho nos seringais referentes 

ao primeiro ciclo cabem ao movimento migratório e às condições de trabalho referentes ao 

segundo ciclo da borracha, nada melhorou. A grande diferença está no contexto da segunda 

guerra mundial e dos Acordos de Washington, que se constituíram nos principais fatores 

motivadores da retomada da produção da borracha. De acordo com Allegretti (2008), “ao 

promoverem a migração para a Amazônia [...] as autoridades governamentais do Estado Novo 

elaboraram um discurso em que acenavam com um futuro promissor”.O discurso proferido 

pelo Presidente Getúlio Vargas, procurava motivar os seringueiros e deixá-los entender que 

estavam sendo convocados para cumprir um papel decisivo na defesa da pátria e na 

construção do futuro da Amazônia(ALLEGRETTI 2008). Todos os recursos para o transporte 

de trabalhadores nordestinos para a Amazônia foram providenciados, mas os mesmos não 

tiveram assistência pública durante o tempo de sua estada nos seringais e finda a guerra, 

foram completamente abandonados pelo Estado.  

Apenas quatro anos depois da abolição da escravatura nascia Raimundo Irineu Serra 

no último estado brasileiro a efetivamente abolir o trabalho escravo, terra do Tambor de Mina 

e do Tambor de Crioula. Irineu deixou o seu Maranhão ainda jovem, tomou o navio em São 

Luis e beirando terra e mar chegou ao Acre, se embrenhando na mata, cortando seringueira 

chegou à divisa com o Peru, aonde bebeu ayahuasca. Era um daqueles fortes, “caboclo 

titânico”, nos dizeres de Euclides da Cunha, daqueles que não “aformoseavam”, mas 

“amansavam o deserto” (CUNHA 2000: 150). Isso aconteceu por volta de 1910, em 1930 o 

negro maranhense já estava em Rio Branco, onde começou suas sessões abertas com a 

misteriosa bebida. Naquela altura a ayahuasca tinha se tornado o Daime, um presente da 

Nossa Senhora da Conceição também chamada de Rainha da Floresta. Aos poucos o ritual 

tomou forma e a Igreja ganhou um estatuto, quando morreu em 1971, Irineu deixou um 

legado na capital acreana e centenas de seguidores que deram continuidade aos encontros 

religiosos. Nesse momento da história, já existiam dois outros grupos religiosos que tinham 

sido criados por ex-seringueiros, a Barquinha e a União do Vegetal. Agora eram três grupos e 

o que não faltava era fiel que tinha parado de cortar seringa pra ir pra cidade, juntos se 

(re)conheciam, muitos deles ou suas famílias tinham a mesma origem, o nordeste, tinham 
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passado de brabo a manso como era dito na linguagem dos seringais. O Daime ou o Vegetal 

fortaleciam os laços e a gramática religiosa compartilhada dava sentido à vida comum.  

A Amazônia daqueles anos 1970 viu-se de repente conectada com o país através das 

novas rodovias e por linhas áreas que aumentaram o fluxo de pessoas na região. A atividade 

econômica também passava por uma reconfiguração, a agropecuária avançava a passos largos 

destruindo a floresta e implantando os grandes cultivos e a criação de gado. Rapidamente os 

antigos seringais se tornaram alvo dessas investidas, mas muitos deles ainda eram 

movimentados por trabalhadores como Chico Mendes e Marina Silva, cujas famílias 

permaneceram no local após os grandes investidores, sem boas perspectivas de lucros, 

abandonarem tudo e todos.  

Em 1978, a antropóloga Mary Allegretti chegou para uma pesquisa de campo, ao 

visitar um dos maiores e mais antigos seringais do alto rio Tarauacá no Vale do Juruá, 

próximo à fronteira com o Peru,o Seringal Alagoas, constatou que os seringueiros viviam ali 

submetidos ao sistema de aviamento e endividamento permanente. Pasmem, o mesmo sistema 

de cem anos atrás, apesar da decadência do ciclo econômico da borracha. Trabalhando com a 

alfabetização de jovens e adultos, Alegretti (2002) conheceu o sindicalista Chico Mendes, 

quem lhe esclareceu que no vale do rio Acre os seringueiros continuavam trabalhando nos 

seringais e se auto-denominavam libertos e qualificavam aqueles que ainda viviam sob o julgo 

dos patrões de cativos. Isso revela que existia uma consciência mais ou menos generalizada de 

que o trabalho em condições análogas a da escravidão ainda vigorava para muitas pessoas 

ali.Contudo, mesmo os libertos começaram a enfrentar sérios problemas em relação à posse 

da terra e ao trabalho,devido ao avanço dos fazendeiros e pecuaristas que ameaçavamexpulsá-

los e destruir o sistema extrativista.    

A militância de Chico Mendes ajudou a criar uma nova categoria de exploração das 

riquezas naturais, a Reserva Florestal Extrativista, áreas pertencentes à união com usufruto 

dos seringueiros que se organizavam em cooperativas ou associações para administrá-las. Em 

1988depois de seguidas ameaças Chico foi morto na porta dos fundos de sua casa em Xapuri, 

contava com escolta de dois guardas. A repercussão internacional desse evento contribuiu 

para que em 1992 fosse celebrada no Rio de Janeiro a Conferência Mundial sobre o Meio 

Ambiente, a Eco-92, na qual estavam presentes representantes do Santo Daime, que 

participaram das atividades de diálogo inter-religioso.  
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No mesmo ano da realização da Eco-92 completou-se dez anos que o Estado brasileiro 

estudava as religiões da ayahuasca a fim de definir seu status jurídico, ou seja, se esses grupos 

poderiam ou não gozar do direito à liberdade religiosa. A possibilidade de restrição a esse 

direito fundamental era justificada pelo argumento de que a bebida usada como um 

sacramento era uma “droga”, primeiro porque ela possuía na sua composição uma molécula 

proibida (dimetiltriptamina - DMT) e segundo porque isso representava um perigo à saúde e à 

segurança pública. Esse processo duraria até 2010, quando o CONAD (Conselho Nacional de 

Políticas sobre Drogas) antigo CONFEN (Conselho Federal de Entorpecentes) publicou uma 

portaria autorizando o uso ritual e religioso da ayahuasca. Todavia, essa decisão não possui 

uma garantia de lei, o que deixa essas religiões vulneráveis a reveses políticos. Por outro lado, 

o tempo de duração desse processo de quase trinta anos e o seu resultado favorável indicam 

que todas as acusações se revelaram infundadas.  

O Brasil tinha se tornado foco do movimento ecológico por conta da morte de um 

seringueiro, mas concomitantemente, o governo mantinha em estado suspenso religiões 

criadas por seringueiros e cujas características tinham clara conexão com o modo de vida na 

floresta. Essa conjuntura contraditória sinaliza para o distanciamento que o Estado moderno 

assumiu em relação à natureza e à cultura e para a justaposição que vive com o poder de 

regulação da vida e com a tecnociência. A interação entre o aparato estatal e as religiões da 

ayahuasca evidencia uma tensão entre esses pólos, mediada pela fé e pela política 

proibicionista.    

Isso fica ainda mais evidente quando se trata dos seguidores do Padrinho Sebastião. 

Adepto da Igreja do Santo Daime em Rio Branco, após a morte de Mestre Irineu, o ex-

seringueiro Sebastião Mota de Melo passou a liderar um grupo de fiéis organizando a sua 

própria Igreja (Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal - Iceflu). Atualmente, esse 

grupo é o maior representante do Santo Daime no Brasil e no mundo, enquanto que a Igreja 

original ficou restrita à capital do Acre. A chamada linha do Padrinho Sebastião, inseriu 

algumas inovações no formato ritual original e na forma de organização da comunidade 

religiosa, considerando esse movimento como sendo próprio do potencial revelatório do 

Daime manifesto na missão do líder espiritual. Uma das orientações doutrinárias consiste em 

esmerar-se para aplicar na vida cotidiana os princípios de “harmonia, amor, verdade e 

justiça”, notadamente no convívio com os irmãos de fé e com a natureza, daí a adoção do 

modelo comunitário de organização e a criação dos Céus, cuja sede é o Céu do Mapiá 

localizado no coração da floresta amazônica.        
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Para o antropólogo Luis Eduardo Soares (1994), essa linha do Santo Daime ocupa um 

lugar sui generisno quadro da nova consciência religiosa, ela desperta o interesse do mundo 

alternativo pelo experimentalismo, mas realmente convoca para um compromisso religioso e 

a suspensão da circulação mística. Essa ainda seria uma religião aonde os símbolos se 

conectam intimamente com os símbolos nacionais, uma vez que ela se apropria dos topoi 

gestados no imaginário cultural brasileiro da natureza majestosa e prolífera e do povo 

originário. Nas palavras do autor:       

A Amazônia, a floresta continental, guarda os impulsos mais recônditos e 

profundos, mais enigmáticos e primitivos, mais intempestivos, ferozes, 

indomáveis, selvagens, mas também pródigos, geradores de riquezas 

incomensuráveis e de abundância ímpar. Nem coração, nem razão: pulsa, lá, 

no interior sombrio e imperscrutável da selva, algo que é vivo e se manifesta 

por excessos, é fonte inesgotável de vida e permanente ameaça de 

aniquilamento e morte, algo que é irredutível e irremediavelmente outro, 

exterior, distante e também central, íntimo, próximo, presente; enfim, algo 

que, na topologia simbólica da nação, ocupa o lugar do inconsciente ou, 

talvez mais precisamente, do Id, do Isso, no modelo freudiano da alma 

humana (SOARES 1994). 

A aproximação a esses lugares através do êxtase proporcionado pela ayahuasca aliado 

ao ritual e à cosmologia daimista revelaria o segredo da origem e do fim, que se instalará no 

espaço de uma identidade frágil e ensejará projetos individuais e coletivos “enquanto uma 

arqueologia não nos conciliar com o fantasma de nossa origem”, afirma Soares (1994).  

Ocorre assim, um encontro mitológico, uma via de acesso entre o sentimento religioso 

e o sentimento de pertencimento a uma Nação que, mesmo fictícia, encontra-se viva e latente. 

Agora pensemos num indivíduo descrente do pacto social de sua sociedade, um desencantado 

com a política e com a cultura cívica, mas identificado com os topoi nacionais. Esse indivíduo 

se depara com dita via, ele certamente poderá aderir à representação teológica da política que, 

como afirma Paula Monteiro (2012: 170), não se assenta na idéia do pacto social, mas sim no 

signo da aliança com Deus.  

Essa possibilidade encontra-se como rota de fuga do nosso labirinto da solidão, essa é 

a sua força de atração. Labirinto de espelhosaonde nunca somos os mesmos e somos sempre 

os mesmos, do qual não existe uma saída totalmente lógica. 

O homem contemporâneo racionalizou os mitos, mas não pôde destruí-los. 

Muitas das nossas verdades científicas, assim como a maior parte das nossas 

concepções morais, políticas e filosóficas, são apenas novas expressões de 

tendências que antes encarnam em formas míticas. A linguagem racional do 

nosso tempo apenas encobre os antigos mitos. A utopia e principalmente as 

modernas utopias políticas, expressam com violência concentrada, apesar 

dos esquemas racionais que as mascaram, esta tendência que leva toda 
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sociedade a imaginar uma idade de ouro da qual o grupo social foi arrancado 

e à qual os homens voltarão, no Dia dos Dias (OCTAVIO PAZ 1976: 190). 

A ampliação do consumo da ayahuasca no Brasil nos últimos anos tem ocorrido 

através de diferentes modalidades de uso e de rituais, além das três religiões da ayahuasca já 

mencionadas, duas delas expansionistas (Santo Daime e UDV), existem grupos qualificados 

de neoayahuasqueiros que se desenvolveram nos centros urbanos articulando o consumo da 

bebida com terapias holísticas e referências da nova era. Outro ator que tem cada vez mais 

protagonizado a expansão desse consumo são os indígenas, que trazem para as cidades o ritual 

xamânico da ayahuasca acompanhado de uma série de outras substancias de origem florestal 

como o rapé, a vacina do sapo kampô e o colírio sananga, cujos usos acompanham a sessão 

oferecida.  

Um fato curioso é o de que, embora o principal motivo da intervenção do Estado junto 

às religiões da ayahuasca tenha sido a suspeita de droga, o documento que libera o uso 

religioso não afirma que tipo de substância é a bebida, não diz que ela é e nem que ela não é 

uma droga. Há uma indicação no documento (Resolução n◦1 CONAD 2010) de que o uso 

terapêutico da ayahuasca não está autorizado, obviamente tratar desse tipo de uso poderia até 

inviabilizar o processo como um todo, dado as exigências impostas pela Agencia Nacional de 

Saúde, e o lobby da indústria farmacêutica a que estaria sujeito. O fato é que no atual regime 

de regulação e classificação de substâncias, não existe nenhuma possibilidade de abarcar uma 

substância como a ayahuasca sem, com isso, modificar o seu modo de existir.  

Diante de todas as implicações que pode gerar uma classificação restrita a termos tais 

como: fármaco, droga, psicotrópico, psicodélico, substância psicoativa e enteogénica; a pior 

delas é a disjunção que essas classificações promovem. A disjunção entre o visível e o oculto, 

entre a matéria e o espírito, entre a ciência e a religião, entre a política e a religião, a razão e a 

emoção dentre outras, que não possibilitam uma compressão global das causas e dos efeitos 

dos usos. 

Segundo Carneiro (2000), uma revisão histórica que procure compreender a gênese do 

uso de drogase seu desenvolvimento, se encontrará com fenômenos parecidos nas mais 

diferentes partes do mundo e nas mais diferentes culturas, formando uma grande rede de 

significados, variedades de rituais e práticas de socialização intermediadas por elas.  

Para Sloterdijk (2008): 

A pesquisa histórica das drogas proporciona para os homens 

contemporâneos a assombrosa lição de que a associação entre droga e adição 
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representa, essencialmente, uma vinculação moderna. Para compreender a 

antiga realidade do consumo de drogas, seria preciso romper a profana 

aliança predominante entre droga e adição, e conceber ambas como 

magnitudes basicamente diversas. O desafio da questão aos pesquisadores 

atuais consiste em retroceder, com a ajuda da força imaginativa histórica, a 

uma época em que as drogas atuavam, sobretudo, como veiculo de tráfego 

transfronteiriço metafísico e ritualizado (SLOTERDIJK 2008: 131). 

Uma época bastante diferente da atual onde: 

Nossa civilização sofre por causa de plantas cuja existência remonta a 

tempos imemoriais, e cujas respectivas virtudes foram exploradas a fundo 

por todas as grandes culturas. Até a algumas décadas atrás ninguém se 

preocupava em regular sua semeadura ou a sua colheita, enquanto agora esse 

fato botânico cobra dimensão de catástrofe planetária. Isso é assim a tal 

ponto que a sua ameaça une capitalistas e comunistas, a cristãos, 

maometanos e ateus, a ricos e pobres numa cruzada pela saúde mental e 

moral da Humanidade (ESCOHOTADO 2008: 27).        

E onde segundoSloterdijk (2008: 160) “passamos nossos dias mantendo um standart 

de droga ao mais baixo nível suportável, o qual define, o que em nossa região, deve 

considerar-se realidade. [...] Enquanto é exitosa a observação dessa regra, a tragédia se 

mantém à distância”.  

Devido à natureza do proibicionismo os termos que esta política impõe conduzem a 

um domínio sobre a estruturação do campo de ações possíveis, para a população e para os 

indivíduos, que enrijece as relações de poder, dificultando a mudança de sentido das mesmas. 

Além disso, visto que essa guerra tem mobilizado diversas técnicas de poder a seu favor, 

liberar-nos da sua instrumentalização e resistir à dominação passam pelo enfrentamento a um 

ostensivo aparato tecnológico e pela luta a favor do direito a ser diferente (CORTÉS, 2010).  

Como afirma Charles Kaplan (2011), a internacionalização da ayahuasca tem provado 

ser um teste crítico na evolução do sistema internacional de controle de drogas e tem trazido à 

luz as possibilidades de criação e exercício de normas de controle social e cultural para 

regular o uso de drogas na vida cotidiana das pessoas.  

Este trabalho aposta na hipótese de que isso seja real e de que aquele encontro 

mitológico do qual falei anteriormente contribuicom isso, ou seja, contribui para forjar a 

religião para além das fronteiras nacionais. Por fim, essa dinâmica se fortalecendo, poderemos 

pensar na realização de um encontro de outra ordem e magnitude, não mais atravessando os 

mitos nacionais, mas sim convocando os mitos da humanidade planetária. Quando isso se der 

talvez, já não falemos mais que a mediação ocorre pela fé e pela política proibicionista, mas 

sim pela fé e pela ecologia. 
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Finalmente, a forma como dividi o conjunto desse trabalho foi guiada pelos pontos que 

se sucederam nesta introdução. No primeiro capitulo, exploro a trajetória de (re)significação 

da ayahuasca destacando as interações que dão origem aos sentidos e significados assumidos 

por essa categoria. No segundo capitulo, descrevo brevemente as principais formas de uso da 

ayahuasca para que o leitor possa vislumbrar um panorama sobre como tem se configurado 

essa prática. No terceiro capítulo faço uma revisão dos estudos da religião buscando 

identificar os termos do debate sobre as interfaces entre secularização e presença pública da 

religião e, em seguida, analiso como se deu a regulação e a regulamentação da ayahuasca 

dando destaque à participação do Santo Daime nesse processo. No quarto capítulo, analiso a 

narrativa de quatro daimistas que por meio da religiosidade direcionam o conteúdo de suas 

vidas a um sentido de unidade plena contribuindo, assim, com a formação e a presença 

pública da religião. A quinta e última parte almeja constituir-se numa experiência de leitura 

hermenêutica da ayahuasca como obra aberta, como locus mediterraneus ela é uma parte do 

todo e o próprio todo, uma expressão da unidualidade da vida.    
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1-O que é ayahuasca  

Uma resposta para a questão sobre o que é ayahuascahoje em dia careceir além de uma 

definição concisa que se encontra mais ou menos naturalizada e que considera essabebida 

uma substânciamilenarnativa da região amazônica, criação indígena composta por duas 

plantas com propriedades psicoativas, ou seja, duas espécies vegetais que quando 

ingeridasprovocam alterações no pensamento, no humor, na emoção e na percepção das 

pessoas. Para que saibamos com maior precisão, desde o ponto de vista das ciências sociais, a 

que estamos nos referindo quando usamos a palavra ayahuascanuma pesquisa sobre 

fenômenos relativos ao uso dessa bebida,necessitamos ponderar que ao longo do tempo eno 

amplo contexto no qual ela se insere,seu uso tem sido permeado por relações que 

a(re)significam constantemente. Em virtude dessa característica,não chegaremos a um ponto 

pacífico,a uma resposta fechada à questão inicial. No entanto, podemos considerar seus 

significados mais ou menos consensuais, tendo sempre em mente que ao fazê-lo estamos 

realizando escolhas dentre as opções colocadas pelas relações entre os sujeitos, desde o lugar 

que ocupamos.  

Um dossignificados que lhe são auferidos nessa trajetória demarca a ayahuascacomo 

uma categoria passível de apreensão pela ciência moderna, por políticas públicas e por um 

público bastante extenso, heterogêneo e distanciado do ambiente da floresta amazônica. Nesse 

sentido, face ao complexo conhecimento indígena sobre plantas e preparados dotados de 

qualidades medicinais e ritualísticas, a fórmula dessa bebida foi delimitada. Segundo Labate 

(2004: 65),sua “fórmula básica” no Brasil corresponde à decocção composta por água e duas 

espécies vegetais, o cipó Banisteriopsis Caapi e a folha do arbusto Psichotrya Viridis.A 

palavra decocção, de acordo com Tófoli (2013), é a mais adequada para definir o preparo 
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dessa bebida, porque a mesma, 

diferentemente do chá e da infusão, requer a 

fervura prolongada das espécies vegetais que 

a compõem. 

Minha intenção neste texto é realizar 

um percurso histórico visitando certas 

esferas relacionais,buscando apreender como 

ditas(re)significações da bebida em 

questãosão construídas e como essas 

(re)significaçõesconfluem para a 

conformação de uma categoria comume 

suscetível de ampla apreensão, 

problematizando assim, a sua existência e a 

sua mobilização.Todavia, antes de iniciar tal 

percurso faço uma breve descrição do 

caminho a ser percorrido, a fim de oferecer uma pré-visualização do todo que delimito e 

analiso, edas justificativas que ensamblam a abordagem desse tema. 

 

Preparado: Ayahuasca 

Família: Malpighioceae 

Gênero: Banisteriopsis 

Espécie: Caapi 
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Família: Rubiaceae 

Gênero: Psychotria 

Espécie: Viridi 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso de uma bebida semelhante à que hoje denominamos ayahuascateria começado a 

adquirir popularidade,através dos contatosentre nativos e demais sujeitos envolvidos com o 

processo de modernização da Amazônia.O qual estaria marcado por acontecimentos tais como 

a presença de missões religiosas cristãs, os fluxos populacionais ligados a atividades 

econômicas relacionadas à extração de madeira, ao garimpo e aos sucessivos ciclos de 

exploração da borracha. O impacto modernizante desses acontecimentos teria influenciado 

decisivamente o surgimento de um sujeito que Luna (2009, 2005 e 2011) qualificou como 

vegetalista e definiu como sendo um curandeiro mestiço, especializado no uso da ayahuasca 

com o principalobjetivo de curar os membros de sua comunidade. Antes disso, 

existiriamapenas bebidassemelhantes à fórmula básica da ayahuasca que eram usadas no 

sistema mágico-religioso indígena e que comumente possuíam os mesmos princípios ativos, 

mas também podiam variar de composição através da adição de outras espécies de plantas que 

provocavam variações nos efeitos segundo a ocasião. As funções dessas bebidas, seus 

significados, bem como seus nomes também podiam variar de acordo com as famílias 

lingüísticas, com as micro-regiões do território amazônico onde se dava o seu consumo e com 

os deslocamentos e contatos entre as pessoas. Uma uniformização da fórmula, do significado 
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e do nome da decocção que passa a ser chamada de yagé ou ayahuasca,teria ocorridoatravés 

do trabalho dovegetalistaque representa, assim, uma manifestação das novas formas de 

relação interpessoal e com o meio ambiente influenciadas pelo paradigma civilizacionale que 

surgem no transcorrer de dito processo. (BIANCHI 2005, LUNA 2009, 2005 e 2011, 

MACRAE 1992, MORI 2011).A difusão desta forma de consumo constitui-se num dos 

fatores que possibilitaramno século XXo nascimentono Brasil das chamadas religiões da 

ayahuasca, o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal. Sendo que dentre os países da 

região amazônica onde ocorre o uso ritual da ayahuasca, tais como Peru, Colômbia e Equador, 

foi somente em território brasileiro que se originaram grupos religiosos com fundamentos 

cristãos que consideram essa substância um sacramento (LABATE 2001: 2 e 2004: 64; 

GOULART 2004: 13).Sendo assim, seguindo a tese mais consensual entre os autores 

atualmente,haveria uma espécie de desenvolvimento do uso da ayahuasca no xamanismo 

indígenaque se desdobrou no uso do xamanismo mestiço do vegetalista e desta experiência 

esse uso foi absorvido pelasreligiões fundadas no êxtase ayahuasqueiro. As quais, fixando-

senas capitais do Acre (Rio Branco) e de Roraima (Porto Velho), se institucionalizaram e 

passaram a se expandir em número de fiéis e em número de locais de culto, que se espalham 

progressivamente pelo território nacional e se instalam em outrospaíses. 

Sobre a bebida especificamente,em cada um desses grupos esta recebe nomes e 

significados particulares, os quaissão simbolicamente distanciados das noções de 

curandeirismo e de magia. Nessa dinâmica o uso da ayahuasca no exercício contínuo e 

ampliado do cultopassaria por uma hierarquização e por um disciplinamento 

coletivoperdendoparte do seu caráter extraordinário e revelando certa cotidianização. Além 

disso, a intensificação da presença das religiões da ayahuasca no espaço público das cidades 

produz uma maior interação com a sociedade, com o Estado e com a ciência. A 

regulamentação do uso dessa substância resultaria de tal interação e para que ela 

ocorresse,teria sido indispensável trabalhar com uma designação comum, uma fórmula bem 

definida, ou seja, delimitar o máximo possível o objeto da ação institucional. Uma das 

conseqüências de tal delimitaçãofoi, por exemplo, autorizar o uso rituale proibirusos da 

ayahuasca com finalidade terapêutica, separando-se, desse modo, finalidades que para o 

nativo, por seu modo de pensar a interação entre a substância,o corpo e a alma, são 

inseparáveis. Depois dessa medida, deixou-se de mencionar publicamente qualquer relação da 

cura da alma com a cura do corpo, embora este seja o objetivo perseguido em muitos rituais 

xamânicos ou religiosos, a crença nessa junção corre, portanto, tacitamente.Segundo Labate & 
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Tupper (2014), além da busca espiritual, uma das principais razões listadas pelas pessoas que 

procuram ter uma experiência com a ayahuasca,reside no suposto beneficio dessa bebida à 

saúde entendido como superação à adição ao álcool e a outras drogas e dos comportamentos 

socialmente nocivos e autodestrutivos. 

A tendência parece ser a de que essa incongruência entre visões de mundo se acirre 

nos próximos anos, pressionando para a liberação do uso terapêutico da bebida.As primeiras 

décadas do século XXI representarãoum período de ampliaçãoem escala global do 

interessepela ayahuasca redimensionando esta questão com implicações em diferentes 

dimensões da vida das pessoas e das sociedades
1
.Nesse sentido, a presença internacional de 

grupos como o Santo Daime e a União do Vegetal e de líderes xamãs que realizam sessões 

onde há ingestão da decocção, exige de muitos Estados decisões públicas sobre a legalidade 

desse uso em seus territórios. Para citar apenas algumas experiências exemplares temos os 

casos da Espanha, da Holanda, dos EUA e do Chile que, após processos envolvendo acusação 

de tráfico de drogas aos dirigentes de cerimônias baseadas no uso da ayahuasca decidiram 

pela liberdade do culto e dessas pessoas (JUNGABERLE &LABATE 2011) 
2
. 

De fato, o proibicionismo enquanto um regime seletivo de relação com as drogas, que 

submete algumas substâncias ao controle do mercado e outras à proibição estrita, cria uma 

conjuntura bastante difícil para a produção de consensos sobre o uso desubstâncias como a 

ayahuasca. Neste caso, principalmente, porqueessa bebida possui o alcalóide N,N-

dimetiltriptamina (DMT) na sua composição, uma molécula proscrita durante a Convenção 

sobre substâncias psicotrópicas da ONU de 1971(ONU 2015: 15). Atualmente,cerca 185 

paísessão signatários do convênio produzido nesse encontro, incluindo o Brasil. Alguns 

impasses vivenciados no processo deautorização institucional para o uso ritual da ayahuasca 

ocorreram justamente em virtude dos compromissos assumidos pelo país nesse documento. 

Decorreram praticamente trinta anos de negociações entre agentes dos governos e 

                                                           
1
O filme Ayahuasca vine of de soul (2010), produzido e dirigido pelo documentarista Richard Meech, registra a 

viagem do contador Rob e da naturopata Kirsten, dois canadenses rumo à Amazônia peruana aonde participarão 

de rituais baseados na ingestão da ayahuasca. Entre as cenas que se desenrolam no refugio do Xamã Guillermo 

Arevalo, encontram-se inseridos comentários de estudiosos de renome internacional como Dennis McKenna, 

Kenneth Tupper e Gabor Maté. Trata-se de uma boa referência sobre as dimensões do fenômeno do uso dessa 

bebida e de seu impacto na vida das pessoas. Mais informações podem ser encontradas em 

<http://vineofthesoul.com/>. 

2
 O documentário Ayahuasca: la persecución de uma cultura ancestral produzido pelo ICEERS (International 

Center for Ethnobotanical  Education Reserch & Service), retrata de forma dramática a prisão do Xamã Rumi e 

de sua esposa, a psicóloga Danae, no momento em que celebravam uma cerimônia com um grupo de pessoas nas 

redondezas da capital Santiago em 2009. Sob a acusação de tráfico internacional de drogas, os réus foram 

julgados e absolvidos em 2012 após uma longa batalha onde diversos pesquisadores e entidades científicas 

deram seu parecer. 

http://vineofthesoul.com/
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representantes das religiões da ayahuascaaté quefosse publicada a Resolução N◦ 1 de 2010 do 

CONAD (Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas) que formalizou essa autorização. 

Finalmenteparece ter prevalecido o entendimento de que a decocção em tela não tem causado 

prejuízos sociais e individuais e não se resume auma molécula e sua ação
3
. Esse processo e 

seu desfecho tornaram o caso brasileiro uma referência paradigmáticana construção de 

parâmetros deontológicos para o exercício do uso ritual da ayahuasca e, por conseguinte, tem 

estimulado reflexões acerca do uso socialmente controlado de drogas.  

Por outro lado, oempenho científico no desenvolvimento de pesquisas sobre as 

propriedades químicas, efeitos fisiológicos, neurológicos e psíquicos dessa substância 

psicoativa bem comosobre sua influência nos comportamentos, configurações sociais e 

políticas, também tem representado um significativo aporte ao conhecimentoa respeito do 

tema e ao embasamento de decisões institucionais (LABATE et all 2008). Ademais, a 

despeito de todo estranhamento e de toda fascinaçãogerados por essa prática ligada 

originalmente a costumes de habitantes da Amazônia, tem existido certo engajamentopara 

quea popularização da ayahuasca ocorra da forma mais democrática possível. Isto representa 

uma peculiaridade face ao padrão de relação que o mundo moderno estabeleceu com as 

drogas, com o estabelecimento de regras rígidas para o consumo mundial que retiram dos 

indivíduos e de outros profissionais se não os das áreas médica e jurídica o direito de definir 

quais substâncias poderão ser usadas e com que finalidade.Para Antonio Escohotado 

(2008)esse regime de relações instala uma farmacracia global apoiada num cerco jurídico-

moral que impacta negativamente principalmente nas classes baixas. Já paraDavid 

Courtwright (2002), para quem a revolução psicoativa ensejada após os descobrimentos 

democratizou o acesso às drogas de todos os tipos e criou novos perigos para as sociedades, a 

crescente e cada vez mais elaborada restrição ao comércio de drogas pelo poderio das grandes 

potências mundiais, que possuem os recursos para tal, tornou-se uma necessidade.  

Como assinalaram Jungaberle &Labate (2011), esse psicoativo surgiu na floresta e 

está fazendo seu caminho ao redor do globo, penso que nesse trajeto ele tem conseguido 

driblar esses modelos de repressão. Vejamos mais detalhadamente a partir de agora como se 

                                                           
3
 A proibição dessa molécula constituiu-se numa das tantas arbitrariedades impetradas pela política 

proibicionista. A N,N-Dimetiltriptamina (DMT) é o mais importante representante da classe de triptaminas 

psicoativas, mas ela é está presente no corpo humano, numa grande diversidade de plantas e em peixes. Um bom 

exemplo de substância elaborada a partir de matéria vegetal contendo DMT é a bebida chamada “jurema santa e 

sagrada”, que é consumida em cultos religiosos no Nordeste brasileiro. Para o preparo dessa bebida podem ser 

utilizadas espécies da subfamília botânica Mimosaceae, Mimosa tenuiflora (jurema-preta), Mimosa 

ophthalmocentra (jurema-vermelha) ou Mimosa verrucosa (jurema-branca ou jurema-mansa) (GAUJAC 2013: 

12-15). 
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deu a ressignificação da ayahuasca como categoria
4
 vigente nesse contexto, problematizando, 

como disse anteriormente, a sua existência e a sua mobilização.  

Etimologia da palavra ayahuasca 

Segundo alguns autores,a palavra ayahuasca provémda línguaquéchua e pode ter os 

seguintes significados; “bejuco ou liana de los muertos” 
5
 (MONTEIRO 1983: 65), “cipó dos 

espíritos” (MACRAE 1992: 28),“corda de morto” (LABATE 2004: 65), “liana dos espíritos 

ou ainda cipó da alma, dos mortos”(ARAÚJO et all2009), ou ainda como informam Labate & 

Tupper (2014) “its quéchua etymological roots – roughly, ayameans spirit, and huasca means 

vine – technically denote a species of jungle liana”
6
. O quéchua foi o idioma oficial do 

império inca o Tawantinsuyu
7
 (1438 – 1532)e hoje em dia ele é falado por mais de oito 

milhões de pessoas na América Latina, sendoo idioma indígena mais usado na região 

(UNICEF 2009: 85).A maior parte das palavras forma-se por meio de agregação nessa língua, 

como é o caso do vocábulo em questão
8
. Nos três dicionários que consulteiencontrei as 

seguintes definições para a palavraaya, “cadáver, muerte, cuerpo humano muerto” 

(DICCIONÁRIO 2005: 19), “cadáver, cuerpo orgánico después de la 

muerte”(DICCIONÁRIO 2007: 16)e “el defunto, el cadáverde uma persona, el muerto” 

(DICCIONÁRIO 2008:82). Já para a palavra waska, waska ou waskha
9
as definições 

encontradasforam; “soga, lazo, cuerda, cable trenzado o retorcido de materiales como lana, 

                                                           
4
 Considero essa palavra uma categoria, pois ela possui um sentido mais ou menos genérico capaz de abarcar 

uma miríade de significados e de fenômenos e porque, além disto, ela carrega conotação política. 
5
 A tradução para as palavras em castelhano bejuco e liana é cipó.  

6
 À grosso modo, de acordo com a etimologia quéchua aya significa espírito e huasca significa videira – denota 

tecnicamente uma espécie de cipó selvagem. (tradução livre) Os autores não referenciam essa significação. 
7
 Nome do império inca em quéchua que significa “os quatro cantos do mundo”. Segundo León (2007: 221-244), 

o Tawuantinsuyo era formado por quatro grandes porções administrativas chamadas de suyos, Chinchaysuyo, 

Collasuyo, Contisuyo e Antisuyo, definidas por características climáticas e geográficas e cujo centro era Cuzco. 

Segundo Martins (2005) ainda não é possível precisar a extensão desse império, estima-se que sua população 

chegou aos 14 milhões de pessoas e que seu território chegou a ter 2.600.000 metros quadrados, já León (2007) 

faz referência a 4.000.000 de metros quadrados. Para o cronista mestiço Felipe Guaman Poma de Ayala a zona 

do Antisuyo teria avançado até o atlântico norte. Ver mapa no anexo de imagens. Arqueólogos da Universidade 

de Helsinki da Finlândia identificaram a presença de uma fortaleza e fragmentos de cerâmica inca em Riberalta – 

Bolívia próximo à fronteira com o Acre no Brasil, já na floresta amazônica, Andes oriental. Ademais, a 

descoberta de diversos geoglifos na região do Acre, pesquisados pela UFPA, suscitou a hipótese da existência de 

antigos assentamentos influenciados pela cultura inca no local. Eduardo Galeano (2010: 67) descreve a extensão 

do Império Inca da seguinte maneira: “Quando os espanhóis chegaram a América, estava em seu apogeu o 

império teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos Peru, Bolívia e Equador, 

abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte da Argentina e a selva brasileira”. O Império foi 

sujeitado pela coroa espanhola em 1553. 
8
 Outros vocábulos formados por agregação com a palavra aya são: ayarma (necrofilia), ayamamay (alma 

penada), ayawaca (tumba, sepulcro) (DICCIONÁRIO 2005). 
9
 Segundo o dicionário da Académia Mayor de la Lengua Quéchua, muitas palavras de origem quéchua e que 

contém a semivogal w foram erroneamente grafadas com os fonemas hua, hue e hui, por isso então teríamos 

huasca no lugar de waska (DICCIONÁRIO 2005: 6).  
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cabuya, paja o cuero” (DICCIONÁRIO 2005: 232), “soga, cuerda gruesa de 

lana”(DICCIONÁRIO 2007: 125) “la soga” (DICCCIONÁRIO 2008: 591)
10

.Em apenas um 

desses dicionários (DICCIONÁRIO 2005: 20) encontrei o vocábulo completo da seguinte 

maneira; “ayawaskha (Banistería metallicolor Juss.
11

) (liana de la muerte) Planta herbácea 

de propiedades narcóticas de tallo voluble y flores amarillas. Se utiliza en la brujería como 

narcótico. Crece en la selva”. Em relação às definições deayavemos que este vocábulo diz 

respeito a um estado do corpo e que não há menção ao espírito como alguns autores 

interpretam, waska ou waskha, por sua vez, se referem a um objeto, a corda e não a uma 

espécie vegetal, este sentido só muda quando por agregação compõe o vocábulo ayawaskha. 

Conseqüentemente, se fossemos traduzir literalmente a palavra ayahuasca separando suas 

palavras constitutivas teríamos que traduzi-la como corda de morto, como o faz Labate (2004: 

65). Diferentemente, considerando-a uma única palavra com sentido próprio podemos traduzi-

la como cipó da morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Este Dicionário (2008) é uma produção do Instituto Lingüístico de Verão, uma missão evangélica americana 

chamada Summer Institute of Linguistics (SIL). 
11

 Família: Malpighiaceae, espécie: Banisteria, gênero: Metallicolor.Banisteriopsis e Banistería podem ser 

compreendidos como subgrupos das Malpighiaceae, mais informações podem ser obtidas em 

<http://www.efloras.org> e <www.tropicos.org>.   

http://www.efloras.org/
http://www.tropicos.org/
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Mapa do Império Inca o Tawantin suyu e suas quatro regiões, 

chinchaysuyo, collasuyo, condesuyo e antisuyo. Desenhado por 

Camilo Vallejos Z. e organizado por Horacio H. Urteaga, 

publicado em 1926 

Fonte: http://cavb.blogspot.com.br/2012/04/mapa-de-la-

conquista-del-peru-1531-1533.html 

 



33 
 

Oscontextos de uso dessas expressões, seja as mais consensuais entre os autores ou as 

gramaticais,ajudam a compreender melhor seus significados e aplicação. Apesar de não existir 

registro fonético da palavra ayahuasca ou evidência científica do uso dessa bebida pelos 

membros do Tawantinsuyu, é comum dar-se esse tipo de associação. Supõe-se que essa 

substância seja milenar e que, portanto, tenha sido usada durante o império inca, aorigem 

lingüísticada palavra habitualmente usada para designá-la também seria um indício de tal 

relação, assim como o fato de grupos indígenas que consomem ayahuasca na 

contemporaneidade narrarem sua ligaçãocom esse passado.Existe ainda, uma forte presença 

do mito inca no imaginário latino-americano, especialmenteexpressivo emmovimentos 

indianistas,camponeses e esquerdistas, onde a civilização inca constituireferênciade tradição, 

resistência e potência civilizatória autóctone.Sucintamente, aludirei a algumasrepresentações 

que estabelecem relação dialógica com esse mito e engendram idéias forçaafinadas com ele. 

Na obra fundamentalCanto General, os versos do Nobel de literatura (1971) Pablo Neruda 

(re)escrevem a história da América Latina desvelando-a cindida entre um período edênicoem 

que se origina onobre aborígene e um período marcado pela traição e opressão do 

colonizador. Sua pena exalta o nativo americano e particularmente o inca, mas não os nomeia 

como indígenas, em resistência ao discurso europeu eratificandodito contraponto
12

. Outra 

grande referência,Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano (2010) ressalta o 

avançado desenvolvimento a que chegaram os incas, em oposição à estupidez espanhola que 

destrói essa herança e expropria os indígenas e o próprio continente décadas a fio em nome da 

ganância por metais preciosos.Vale mencionar, por fim, dois movimentos insurrecionais 

indígenas do século XVIII cujos líderes Tupac Amarú II (Peru) e Tupac Katari (Bolívia) 

exploraram o mito do retorno inca e posteriormente inspiraram movimentos de esquerda sul-

americanos como a guerrilha uruguaiaTupamaros (Movimento de Libertação Nacional)
13

. 

Após a ditadura no Uruguai (1973-1985), ex-integrantes desse movimento formaram um 

                                                           
12

 A primeira edição é de 1950, o capítulo II Alturas de Macchu Picchu com doze poemas teve ampla 

repercussão, foi analisado e musicado ao longo dos anos. Ver, por exemplo, álbum de mesmo nome de 1981 do 

grupo de rock progressivo engajado Los Jaivas. No capítulo III Los conquistadores, Neruda usa como epígrafe 

uma frase em quéchua que teria sido dita pelo rei inca Tupac Amaru I momentos antes de ser esquartejado em 

praça pública sentenciado por traição ao rei espanhol em 1572. Ccollanan Pachacamac ricuy auccacunac 

yahuarniy hichascancuta, mãe terra seja testemunha de como os inimigos derramam o meu sangue. Assim como 

o rei inca anterior Atahualpa em 1533, Amaru I teve as partes de seu corpo enterradas em zonas diferentes do 

Perú. Isso teria dado origem ao mito Incarri (Inca Rei), que supõe que um poderoso rei inca cresce sob a terra e 

regressará para restabelecer a ordem perdida no mundo (ORMEÑO 2011:269). O último poema desse capítulo  

Tupac Amaru 1781 descortina-se como símbolo de coragem e insubmissão que precede versos sobre a liberação 

da América do julgo colonial. Narrativa mitológica Incarri é interior à mítica da civilização inca.  
13

 As circunstâncias da morte de Tupac Amarú II reforçam o mito Incarri, uma vez que também foi esquartejado 

e cada parte de seu corpo enterrada numa região do Peru, ademais toda sua descendência até o quarto grau foi 

condenada à morte. 
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partido de mesmo nome que elegeu diversos representantes nacionais, dentre eles o ex-

guerrilheiro e Presidente José Mujica (2010-1014), mundialmenteconhecido pela aprovação 

da legalização da Cannabis Sativa no país em 2013
14

.Na Bolívia a liderança de Tupac Katari 

representa uma das grandes inspirações do governo do primeiro presidente indígena do país 

Evo Morales, reeleito duas vezes (2006-2009/2010-2014/2015-2020). Uma das políticas 

controversas deste Presidente, também está relacionada à política de combate às drogas na 

América Latina.Em 2011 Morales solicitou à ONU que a produção e o consumo da folha de 

coca fosse incluída numa clausula de reservana Convenção Única das Nações Unidas de 

1971,isentando essa matéria orgânica da proibição na mesma classe do cloridrato de cocaína 

a que estava submetida. Porém, diante de uma resposta negativa o país se retirou do tratado, 

elaborou uma clausula e logo depois solicitou a sua reintegração com consideração a esse 

termo.Finalmente,Morales garantiu a liberdade e o respeito internacional do uso tradicional e 

sagrado dessa planta no país
15

. Outros países como Argentina, Colômbia, Equador e Peru 

admitem internamente o uso tradicional da Erythroxylon coca, embora não tenham se 

pronunciado quanto à contradição dessa posição com o fato de serem membros de dita 

Convenção. 

A nervura do mito do (re)nascimento, enquanto retorno de um modelo, de ações 

humanas significativas, conforme aponta Eliade (2010: 334, 337), pode ser percebida nessas 

representações. Assim, o mito, cuja narrativa infiltra-se nas idéias abstratas vivificando-as e 

divinizando-as,enseja idéias força que incidem sobre o homem e suas ações, travando com ele 

relações de simbiose, ou ainda de parasitismo ou exploração mútua (MORIN V2012:35-

                                                           
14

 O renomado diretor de cinema sérvio Emir Kusturika filma atualmente um documentário sobre a vida do ex 

presidente uruguaio intitulado “O ultimo herói”. Outros grupos que evocaram essas referências míticas são: O 

Movimento Revolucionário Tupac Amarú criado em 1984 no Peru, se definiu como organização de extrema 

esquerda e foi responsável por uma série de atentados no país. O grupo foi desarticulado após o seqüestro da 

embaixada japonesa em Lima em 1996. O Tupamaros movimento venezuelano de extrema esquerdacriado em 

1992 e que tem apoiado o chavismo no país através de estratégias de guerrilha, motivo pelo qual tem sido 

classificado como uma célula terrorista.  
15

 No discurso de vitória para o seu terceiro mandato Evo Morales relembrou a morte de Tupac Katari e citou 

uma frase que este teria dito antes de ser esquartejado pelos espanhóis, volveré y seré millones.  Segundo o 

Presidente o voto de milhões de bolivianos que o elegeram representava a concretização dessa profecia, um 

discurso que exprime relações analógicas características do mito (MORIN III 2012:175). A luta indígena pelo 

direito à produção e consumo de folha de coca é histórica e está relacionada a uma tradição sagrada milenar e ao 

uso em movimentos de resistência como o liderado por Tupac Katari. Segundo o Instituto Transnacional Drogas 

e Democracia (WOLA) ligado à ONU a clausula de reserva boliviana está grafada da seguinte maneira: El 

Estado Plurinacional de Bolivia se reserva el derecho de permitir en su territorio la masticación tradicional de 

la hoja de coca; el consumo y uso de la hoja de coca en su estado natural; para fines culturales y medicinales; 

como su uso en infusión, así como también el cultivo, el comercio y la posesión de la hoja de coca en la 

extensión necesaria para estos propósitos lícitos. Al mismo tiempo, el Estado Plurinacional de Bolivia seguirá 

tomando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de coca para prevenir su abuso y la producción 

ilícita de estupefacientes que pueden extraerse de las hojas<www.undrugcontrol.info>. 
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68).Com sua força essas idéias perpassam a vida e brotam nas mais diversas cenas do 

cotidianomanifestando, assim, a “polilógica” do mito (MORIN III 2012: 176).  

A seguir tecerei algumas considerações acerca de como os incas lidavam com a 

experiência da morte, porque com esse procedimento podemos explorar a hipótese que 

relaciona a ayahuasca com os incas através da palavra, além de enriquecer a compreensão dos 

significados que subjazem os signos quéchuas aya, waska.Finalmente, coerente com a 

percepção de que os mitos da sobrevivência e do renascimento são alimentados pela recusa da 

morte (MORIN V 2012: 46), um olhar para essa experiência a partirdo ponto de vista nativo 

pode nos ajudar a compreender apresença e a persistência do mito inca através de diferentes 

(re)atualizações.De acordo com Sloterdijk (2009: 337-351),o mundo da vida possui um 

mundo dos mortos como duplo que omantém em estresse, mas alternativamente as 

lembranças dos antepassados e de seus feitos transformam-se em imagens através das 

quaissão formadas instituições psicossociais como os cultos,que possuem como tarefa dirigir 

ordenadamente o retorno dos desaparecidos aliviando tal estresse.Nesse sentido, rituais 

mágico-religiosos associados à ayahuasca tida como uma substância autóctone, poderiam à 

suamaneira ordenar o retorno de um passado mítico sul-americano ou amazônico, na medida 

em que representassem os mortos desses lugares.  

Segundo acosmovisão inca, a morte biológica era encarada como o passo de uma vida 

para outra vidadentro de um universo constituído por três planos -pachas em quéchua-Hanan 

Pacha, plano superior, Kay Pacha, plano terrestre e Uku Pachaplano interior/inferior, entre os 

quais circulava o camaquem,ánima, princípio vital ouprincípio de movimento de todas as 

coisas. A alimentação do camaquemdos “mortos”nesse universoera uma atividade inserida no 

cotidiano social, econômico e político incaico e significava proporcionar-lhes as condições 

necessárias para percorrer esses planos e recompensar os “vivos” (GIL 2002). O culto aos 

ancestrais gerava e reproduzia a coesão interna nas comunidades instituídas através de 

linhagem consangüínea e laços parentais conhecidas comoayllu, as quais compunham a base 

deorganização do império. O seu pertencimento ao Tawantinsuyuestabelecia um vínculo de 

reciprocidadeentre essas comunidades e o Estado, responsável pela redistribuição de 

excedentes, pela segurança e pela administração. Assim,tal culto estendia-se às divindades 

míticas de origem do império e aos ancestrais da nobreza incaica, gerando uma espécie de 

descendência entre o inca e os membros desse domínio, uma ancestralidade comum, mas que 

nãodizia respeito aos direitos reservados à linhagem sanguínea imperial(LEÓN 2007; 

URTON 2003; GIL 2002). 
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Tal sistema cívico-religioso assegurava que parte da produção e dos tributos pagos 

fosse exclusivamente destinada aos ritos fúnebres e a festas em honra aos mortos. A longa 

ritualística mortuária previaa dissecação do cadáver, a mumificação deste e seu 

acondicionamento primeiro em umfardo funerário e depois em um sepulcro conhecido 

comowaka ou ayawaca
16

.O constante cuidado com ofardo funerário exigia uma wakadotada 

deentrada que permitisse o acesso e a introdução de mais fardos funerários além do fardo do 

fundador do ayllu, ou seja, os fardos de seus descendentes e não raro de pessoas que se 

ofereciam à morte para acompanhar um dos defuntos em sua viagem. No caso das divindades 

um elemento específico da paisagem como uma fonte, um lago, ou uma pedra bem como um 

templo construído poderiam se converter em waca, como local de ofertas e 

adorações
17

.Ademais, anualmente no mês chamado aya marcay quilla era celebrada uma festa 

em que os membros de cada ayllu oferendavam a seus ancestrais itens de primeira 

necessidade como comidas, bebidas e tecidos, se reuniam para conversar com eles e muitas 

vezes levavam seus fardos funerários a passear. No caso dos reis incas, as oferendas eram 

requintadas esuas múmiasricamente adornadas eram exibidasaos súditos em cortejo pela 

cidade, mantendo-se vivaa presença e amemória dos soberanos
18

 (COCK E DOYLE 1979; 

LEÓN 2007; URTON 2003; GIL 2002). 

Essa dinâmica, porém, não tinha o sentido de mera comemoração em honra aos 

ancestrais,mas sim de revitalização permanente do camaquem, pois ao compartilhar o tempo e 

o espaço da vida produtiva com os vivos o ancestral permanecia associado à reciprocidade e à 

redistribuição exigidas pelas obrigações comunitárias, bem como aocomplexo de seres 

pertencentes aos três planos da existência. De modo que o animismo, enquanto 

reconhecimento da presença do ánima em cada indivíduo, nos animais, plantas, montanhas, 

astros, fenômenos atmosféricos e etc.em inter-relação,pode ser considerado uma peça central 

dentre as crenças incas (GIL 2002: 59-77). 

                                                           
16

 Chamo a atenção aqui para a semelhança entre estes vocábulos waka e ayawaka com os vocábulos waska e 

ayawaska. 
17

 Os corpos mumificados eram guardados em posição fetal dentro do fardo funerário. As wakas ou huacas eram 

construídas aproveitando-se o relevo natural. Ver anexo de imagens 
18

 A obra de Felipe Guaman Poma de Ayala ilustra essa passagem da vida inca, ver no anexo de imagens sua 

descrição do Aya Marcay Quilla. A cantora argentina Mercedes Sosa, grande expoente do movimento da música 

de protesto latino-americana Nueva Canción, eternizou a celebração incaica através da canção Aya Marcay 

Quilla, onde diz: Ya no habrá dolor que pueda conmigo/ indiecito se durmió / la peste negra del extranjero su 

risa se llevó/ Aya Marcay Quilla lo traerá de nuevo/ pero no me sonreirá/ el brillo de sus ojos ya se apagó. 
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Fonte: 

http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/392

/es/image/?open=id2687945 
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Nesse contexto religioso, a experiência com a ayacoloca o homem diante de uma força 

extraordinária que lhe abre as portas àdimensão sacra. Seguindo Mircea Eliade (2010: 2-39) 

podemos entender que nesse momento o homem encontra-se diante da cratofaniae da 

hierofania, pois o corpodo ancestralsem vida revela algo para além de si e torna-se ele mesmo 

sagrado, um objeto de veneração e de temor. Em virtude disso, esse corpo deve ser bem 

cuidado e ao mesmo tempo nenhuma aproximação desorientada deve ser efetuada, sob pena 

de terríveis conseqüências.Awaca, comunidade dos “mortos”, comunidade de origem, 

simboliza a repetição dessahierofania e é este o lugar excelso do sagrado. Segundo Eliade 

(2010: 296), a hierofania consagra uma determinada fração do espaço e a sua repetição 

assegura a perseverança dessa sacralidadepara o futuro. Como fonte inesgotável de força e de 

sacralidade, esse lugar permite ao homem tomar parte nessa força e comungar desse sagrado, 

assim comoo orienta e explica seu sistema religioso.Logo, ao conectar o ciclo vida e morte a 

waka simboliza o próprio princípio vital em movimento. Daí a polissemia adquirida por esse 

termo para nomear todo e qualquer elemento consagrado pertencente a qualquer um dos 

planos Hanan Pacha, Kay Pacha, e Uku Pacha. Para Cock e Doyle (1979: 52) “como 

categoria genérica [a waka], abarca todo o sagrado; como categoria específica designa uma 

diversidade de elementos religiosos que têm como comum denominador distinguir o sagrado 

do profano”. Ou como sublinhou Léon (2007: 224), a palavra huaca pode ser traduzida por 

sagrado, levando-se em conta a característica fundamental do sacro, a saber; a sua 

ambigüidade entre ser fasto e nefasto, salvífico e destrutivo a um só tempo.  

A palavraayanos conduz a um importante fundamento religioso, o culto aos ancestrais, 

o qual nos põe em contato com o sentido do sagrado contido no termo waca. O culto aos 

ancestrais e a sacralidade associada aos lugares de origem destes são uma constante nos 

diferentes grupos de habitantes,da vasta região em torno da cordilheira dos Andes desde o 

norte da Argentina até o Equador, o que teria contribuído para integrar e sintetizar histórias 

míticasdas populações desses lugaresao conjunto de crenças característico 

doTawantinsuyu(URTON 2003: 40). Ademais, é importante lembrar, que essa integração é 

facilitada pelo fato de os cultos locais não possuírem vocação universalista, o que permitia 

uma infinidade de traduções para a noção de deus e que estas traduções fossem irmanadas. 

Segundo Todorov, existiam duas grandes diferenças entre a religião cristã dos colonizadores e 

as religiões pagãs da América. Primeiramente o deus cristão é uno de modo exclusivo e 

éigualitarista, mas apenas na medida em que não faz diferença entre os que a ele se unem. 

Neste diapasão não há espaço para outros deuses ou crenças, mas há empenho para a 
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intolerância.A forma adquirida pelo sentimento religioso em razão dessa primeira diferença 

compõe a segunda diferença apontada pelo autor. Afinal, deus só pode estar a favor dos 

cristãos, o discurso religioso a tudo justifica e torna-se desse modo um elemento chave no 

sucesso da conquista, deixando atônitos os nativos em sua tolerância. Os quais, ainda depois 

da conquista “continuarão querendo integrar o deus cristão em seu panteão, como uma 

divindade entre outras”(TODOROV 2014:152-156).   

O termo waka (huaca) e o seu significado foram largamente conhecidos entre os 

indígenas dessa parte do continente, em virtude da abrangência do império indígena e de suas 

congruências religiosas e em virtude do alcance do quéchua antes e depois da chegada dos 

europeus. Não por acaso, uma das primeiras e mais importantes obras da atividade católica no 

novo mundo foi Instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y 

haciendasde Cristóbal Albornoz (1583) extirpador de idolatrias
19

.  

Justamente por encontrar-se amplamente difundido à época da colonização hispânicao 

quéchua foi usado como parte de um projeto de dominação que visavaapropriar o 

conhecimento indígena sobre a natureza econverter os nativos ao cristianismo. Obra esta a 

cargo da igreja católica, que investiu recursos obtendo conhecimento, traduzindo, publicando, 

ensinando e conseqüentemente, disseminando o quéchua. Essa estratégia também serviu para 

o estabelecimento de alianças com membros remanescentes da elite incaica e o 

aproveitamento da estrutura burocrática doTawantinsuyu(UNICEF 2009: 85). Atualmente, 

esse é o principal idioma depois do castelhanono Peru e na Bolívia, mas ele também é falado 

na Colômbia, no Equador, noChile, na Argentina e no Brasil. Sendo que neste país constituiu-

se num idioma transfronteiriço, que é falado, por exemplo, na tríplice fronteira com o Peru e a 

Bolívia no estado do Acre por imigrantes ou populações flutuantes que vão e vem entre um 

país e outro, muitas vezes dissimulando sua origem indígena por meio da alteraçãodo uso da 

língua natural para a fala em quéchua que é mais bem aceita e compreendida (UNICEF 2009, 

ARRUDA 2009). 

Esse tipo de apropriação e uso da língua local durante a colonização ocorreu também 

com o nahualt,a língua franca do império asteca na América Central, hoje a segunda língua 

indígena mais falada na América Latina(UNICEF 2009, TODOROV 2014). No Brasil, devido 

                                                           
19

 O cronista Felipe Guaman Poma de Ayala foi assistente de Albornóz e o acompanhou em sua campanha, 

posteriormente em seu livro Nueva Crónica para el buen gobierno ilustrou as wakas e as oferendas. Outra obra 

bastante difundida e que serviu de guia para a extirpação de idolatrias, desta vez na América Central na região do 

hoje denominado México foi Códice Florentino escrito pelo franciscano Bernardo de Sahágun (1558-1579) em 

castelhano e nahualt. É chamado de Códice Florentino porque se encontra na Biblioteca Medicea Laurenziana 

em Florença, disponível hoje digitalizado na World Digital Library (WDL).  
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à complexidade lingüística local,tal apropriação se deu mais lentamente e 

heterogeneamente.Desde o litoral de São Paulo até a foz do rio amazonas, falava-se a língua 

dos Tupinambás, chamada língua brasílica. Esta língua foi empregada pelos portugueses 

desde o inicio da conquista e bifurcou-se em língua geral meridionale língua geral amazônica, 

respeitando algumas especificidades histórico-sociais locais(FREIRE 1983; NAVARRO 

2012). “A Língua Geral Amazônica foi aquela em que se expressou a civilizaçãocabocla 

ribeirinha do Norte, que se definiu a partir da inserção dos índios nomundo do colonizador 

branco mediante sua escravização ou pela mestiçagem” (NAVARRO 2012: 246) 
20

.No 

Maranhão e Grão Pará até a fronteira com o Peru, o uso desta língua desenvolveu-se 

principalmente por meio do trabalho de missionários que governaram a região até a expulsão 

dos jesuítas durante a segunda metade do século XVIII.Nesse processomuitas línguas e cultos 

nativos foram extintos, seja através do ensino dessa língua e da catequese, sejadevido ao 

vertiginoso descenso demográfico que atingiu a região causado pelas epidemias e violência 

oudevido ao intenso deslocamento de índios, que buscando escapardos chamados “resgatese 

“guerras justas” que os aprisionavam e os escravizavam,se dirigiram às cabeceiras dos rios da 

bacia amazônica, à cordilheira dos Andes e ao rio Ucayali, gerando com isso choques 

interétnicos que extinguiram e geraram outras línguas. 

Vislumbramos com isso um movimento de interiorização, o qual será adensado pela 

exploração das “drogas do sertão” e posteriormente pela exploração da borracha, dois 

importantes fatores de incidência na conformação da população da fronteira amazônica oeste, 

onde hoje se encontram os estados do Acre e de Rondônia (ARRUDA 2009: 163). Sendo que 

o primeiro fator esteve condicionado pelo uso da mão de obra indígena e o segundo pelo uso 

da mão de obra nordestina, ambas as forças de trabalho exploradas em termos massivos e 

exaustivos.  

A Coroa portuguesa e os colonos tinham grande interesse em que as drogas do sertão, 

cacau, salsaparrilla, cravo, baunilha, canela, castanhas, resinas, óleos vegetais e essenciais, 

banha e ovos de tartarugas e plantas medicinais em geral, além de abastecer o incipiente 

mercado interno, formassem um lucrativo mercado de exportação(ROLLER 2013: 204; 

MIRANDA 2007:214). Para isso empregaram o trabalhodo indígena liberto pelas reformas 

                                                           
20

 Segundo Freire (1983: 14-20), nessa época a Igreja Católica desenvolveu uma ideologia etnocêntrica chamada 

“catolicismo guerreiro”, segundo a qual as línguas nativas constituíam-se em astúcias do demônio para evitar a 

evangelização e representavam a inferioridade e o primitivismo em que viviam os naturais da terra. De acordo 

com o autor o próprio Padre Antonio Vieira qualificou os índios ao falarem suas línguas de “desarticulados”, 

“estúpidos” e “abortos da natureza”. Pregou-se o castigo exemplar aos que não se submetessem à língua geral 

amazônica usada na catequese e no trato cotidiano do trabalho. 
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pombalinas que ademais enfraqueceram a IgrejaCatólica, obrigaram o uso do português na 

região, concederam sesmarias incentivando o povoamento luso, e transformaram aldeias em 

vilas de acordo com o modelo administrativo português, impondo uma nova toponímia ao 

substituir os nomes indígenas das localidades por nomes de vilas portuguesas, na tentativa de 

fortalecer a unidade nacional e supostamente liberalizar a sociedade
21

.  

Como parte daspolíticas de línguas e de exploração das riquezas naturais promovidas 

pela colonização ibérica, as expedições oficiais adentraram cada vez mais o sertão amazônico 

levandoadianteuma lógica predatória e promovendo contatos e mestiçagens. Retomarei os 

ciclos de exploração da borracha mais adiante, por hora é importante frisar a existência dessas 

dinâmicas de contato que vão transformando a fisionomia amazônica.No relativo às línguas, 

devemos ter em conta que o quéchua e o nheengatu foram totalmente sistematizadas pelos 

missionários católicos. Isso quer dizer que após a chegada dos europeus elas se constituem 

enquanto uma tradução de línguas nativas, as quais, originariamente não possuíam o tipo de 

escrita baseada em grafemas do alfabeto latino que hoje nos serve para reconhecê-las. 

Sobre o quéchua, alguns autores observam (BROSSEDER 2014a, 2014b; URBANO 

1993; BERNAND & GRUZINSKI 1992; GRUZINSKI 2001) que essa tradução prestou-se a 

muitas imprecisões de significado e que as diversidades e especificidades 

terminológicasforam ignoradas, especialmente no que diz respeito às concepções de mundo 

nativas que estas especificidades expressavam, inimagináveis para o europeu.  

Para Urbano (1993: 7)a imposição do catolicismo causou grande prejuízo àsemântica 

filosófica e teológica andina, o esforço para encontrar vocábulos correspondentes aos seus 

próprios conceitos teológicos levava os missionários a distorcer e reinventar compreensões, 

por exemplo,de heróis míticos locais comoWiracocha, consagrado como “deus único pré-

hispânico” à semelhança do Deus monoteísta. Dentro do vocabulário teológico ligado a uma 

concepçãoprópria de universo encontra-se a palavra waka, a qual desde um primeiro momento 

da conquistafoi usada pelos europeus para designar ídolos nativos. Urbano sublinha (1993: 9) 

que na celebre tradução do quéchua para o castelhanorealizada por Gozalez Holguin em 1608, 

enquanto a palavra wakadesigna ídolos, a expressão unanca rikchayé fabricada para designar 

as imagens católicas, o que indicaa intenção ideológica presentenessa referência que 
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 A língua geral amazônica foi oficialmente proibida e combatida como outrora foram as línguas nativas. Com a 

reforma pombalina o nheengatu tornou-se sinônimo de primitivismo e atraso restando hoje aproximadamente 

6000 pessoas falantes dessa língua na região do alto rio negro (NAVARRO 2012). 
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separadois tipos derepresentações. Diferentemente disso, recordemos que a palavrawakanos 

remete a uma concepção bastante ampla do sagrado, de acordo com o autor: 

[...] a proliferação de múmiase a sua onipresença nos rituais incaicos propõe 

o problema da morte como passagem ao outro lado ou maneira de ser, sem 

desaparecimento das pessoas. Não havia ausência do personagem 

mumificado, logo, não havia nem representação, nem figura. [...] Huaca 

[waka] não é uma representação. Nem sequer, falando com propriedade, um 

ídolo ou figura. É a própria realidade (URBANO 1993: 10). 

Essa realidade passava ao largo das descontextualizadas interpretações espanholas, 

que eram reforçadas pelas práticas carreiristas de personagens como Cristóbal Albornoz, 

citado anteriormente, que se esmeravam em extirpar idolatriaspara provar suas capacidades 

administrativas e políticas e conquistar altos cargos oferecidos pela hierarquia secular da 

Igreja Católica(URBANO 1993:11). 

A política de línguas na Américaconstituiu-se numa inovação técnica característica da 

ocidentalização do continente e da empresa de uniformizaçãopolítica e cultural pertinente a 

este processo e que se encontrava em curso na Europa congruentemente à conformação dos 

Estados Nacionais (GRUZINSKI 2001). Assim, os antigos sistemas de trocas de informações 

como os glifos, os quipus no caso peruano, as cores dotadas de múltiplas conotações, as 

pinturas e bordados, foram sendo suplantados por um sistema único e linear expresso no 

sistema alfabético ou na imagem de estilo europeu. 

Tendo acompanhado até aqui a relação entre os significados das palavras aya e waka 

através das crenças incaicas e podendo detectaralguns equívocos de interpretação referentes a 

este último termo, podemos deduzir nessa direção, que a tradução da palavra aya como alma 

ou espírito desde o ponto de vista cristão é equivocada. Mesmo assim, a grande maioria das 

pesquisas acadêmicas e das publicações que tratam do fenômeno mais recente do uso da 

ayahuasca segue essa interpretação ao afirmar que esta palavra de origem quéchua pode ser 

traduzida como cipó das almas. A replicação irrefletida dessa informação a partir de certas 

referências básicas para o tema é um dos motivos pelos quais isto ocorre. Outra razão é o 

entendimento, geralmente tácito, de que se está lendo um fenômeno híbrido, em que a 

compreensão de que a vida do outro lado é a vida de uma alma encontra-se plenamente 

arraigada. Existem também, dificuldades para nós pesquisadores traduzirmos outras noções 

distanciadas da separação entre o concreto e o transcendental. Um significadopróximo ao 

auferido à palavra aya no contexto das crenças incaicas é o adotado por comunidades 

equatorianasque, de acordo com Cachiguango (2006: 32) se refere à personificação de forças 
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desconhecidas e misteriosas e que podem ser encontradas em certos lugares da Pachamama
22

. 

A palavra aya, poderia ser resumida nesse sentido como força, poder, e energia vital-

espiritual.  Sendo assim, para o autor:  

Concretamente la confusión lingüística de AYA con los difuntos puede ser 

una influencia de los pueblos del Centro y Sur andinos, aunque no se 

descarta que el significado de AYA como fuerzas de misterio de la pacha-

mama sean generales en todo el mundo andino. Para ello contamos con un 

factor muy importante que aporta a fundamentar lo afirmado anteriormente. 

En el idioma kichwa hablado en nuestras comunidades existe un término 

propio para designar a los muertos: WAÑU: /wañu-/: Palabra que significa 

difunto, cadáver, muerto, extinto, muerte. [guañu] / [uañu] / [uañiu] / [uaniu] 

(CACHIGUANGO 2006: 32)
23

.  

Enfim, essa forma de compreensão da ayaé a que mais se apõe à noção de waka, mas 

seu uso parece encontrar-se restrito atualmente.  

Uma vezidentificadasaswakas,os objetos de adoração, as oferendas e os sacerdotes 

responsáveis pela organização dos rituaiseram identificados por associação, como uma cadeia 

de relaçõesa ser combatida para que a evangelização cristã ocorresse em campo aberto elimpo 

de resistências. Uma das principais ações contra a idolatria era queimar objetos sagrados, 

sobretudo aswakase as múmias, o que causava grande transtornoaos incas que consideravam o 

fogo o único elemento capaz de extinguir o camaquem, o principio vital
24

. Além disso,eram 

combatidos, por exemplo, os consumos de cerveja de milho e o defolha de coca, elementos 

naturais consideradosimprescindíveis para a ritualística incaica, sendo o valor desta última 

somente menor que o valor do ouro e da prata
25

 (LAZARRO 2012: 65,66). Surpreendeuaos 

extirpadores, no entanto, que alguns rituais ainda fossem preservados em segredo, o que os 

fez considerar investidas mais duras contra a memória e a tradição do sagrado, cujos nichos 

foram identificados na oralidade, no registro escrito recém aprendido, nas reduções indígenas 

que acabaram fortalecendo laços comunitários e no uso de plantas psicoativas (BERNAND & 

GRUZINSKI 1992: 142). 
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 Pachamama segundo Cachiguango (2006: 108) significa: Madre tiempo-espacio, madre mundo, madre 

naturaleza, madre pariverso. Personificación femenina de la totalidad pariversal (universal) […] 

PARIVERSAL: La complementariedad masculino-femenina es la fuente generadora de toda la totalidad 

corporal y espiritual en la concepción andina. El equivalente occidental sería universal. 
23

 Os significados dessa palavra no Dicionário Kichawa publicado pelo governo do Equador e no Dicionário da 

Academia Maior da Língua Quéchua são respectivamente: wañuy [wañuy] s. muerte.(2009: 52); ewañuy. s. 

Muerte, extinción. ; v. Morir, extinguirse, fallecer, finar, fenecer, expirar (2005: 228). Há uma evidente 

imprecisão na palavra citada pelo autor correspondente ao uso da letra y. 
24

Bernand & Gruzinski (1992:156) destacam que o temor inca pelo fogo era tal que após ter sido condenado à 

fogueira o Rei Atahualpa I teria aceitado o batismo com o intuito de mudar sua sentença para morte por garrote. 
25

 Segundo Henman (2008:371), o uso da folha de coca estava presente nos rituais religiosos, nas discussões 

políticas e nas reuniões sociais e isso impressionou os conquistadores. Por isso foi extensamente combatida e 

demonizada através da política de extirpação de idolatrias.  
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Los alucinógenos constituyen otro vehículo cultural: exótico, imprevisto y 

mucho más espantoso. Los extirpadores lo saben perfectamente. 

Convencidos de que cumplen una función decisiva en la transmisión y la 

evolución del universo onírico al margen del cristianismo, los extirpadores 

se preocuparon e interesaron en sus formas de consumo, en los efectos 

alucinatorios (embriaguez y visiones) y en los fines que con ellos se 

perseguían con el objetivo expreso de abolir esa "infernal superstición". […] 

Los extirpadores lo convierten en uno de los ejes de sus interrogatorios. Al 

hacerlo, la extirpación se vuelve mucho más que una empresa estrictamente 

espiritual: viene a ser una colonización del imaginario (BERNARD & 

GRUZINSKI 1992:143). 

No papel exercido por estas substâncias o aspecto visionário da experiênciaganhou 

destaque, pois tocava justamente no problema do culto indevido a imagens associadasàidéia 

de ídolos, foco do combate às falsas religiões.Porém, como afirma Brosseder (2014b), ao 

possuíremqualidade de wakaas ervas sagradas manifestavam a vida e suas forças positivas e 

negativas que se exprimiam de acordo com a condução da relação com o sagrado.Logo, ao 

constituir-se em meio de acesso à própria realidade dos diversos planos da existência, o 

conteúdo pictórico não se constituía do ponto de vista nativoem imagens representativas de 

ídolos. 

Outro importante protagonista nareferida cadeia de relações sagradassão 

osespecialistas religiososresponsáveis por intermediar o trânsito entre essesdiversos planos. 

Sob o crivo dosconquistadores, esses especialistasforam considerados grandes inimigos da 

cristianização, acusados de feitiçaria e condenados a penas como açoites públicos, privação da 

liberdade e confisco de seus bens (URBANO 1993:17,18). A perseguição aos chamados 

feiticeiros constituiu-se na primeira grande questão pública nas colônias, de acordo com 

Brosseder (2014b). Segundo a autora (2014a: 1), nos registros escritos por espanhóis que 

vieram para a região da Cordilheira dos Andes a partir de 1532 até o final do XVIII, existe 

uma grande quantidade de termos de origem quéchua e aymara para designar o que eles 

consideravam ser feiticeiros. A autora cita pelo menos cinqüenta palavras usadas nesse 

sentido, dentre as quais destaco a palavra huasca, que seria, portanto, equivalente a feiticeiro. 

Como vimos anteriormente, essa palavra (waska ou waskha) além de ser graficamente muito 

parecida com a palavrawaka, ajuda a formar a palavra ayahuasca, que no dicionário 

daAcadémia Mayor de la Lengua Quéchua (DICCIONÁRIO 2005: 20) aparece definida como 

um tipo de planta utilizada como narcótico na bruxaria.Assim, essa recente definição parece 

nortear-se por uma concepção negativa do uso de plantas psicoativas com uma perceptível 

ligação com a política de proibição e estigmatização de certas práticasnativas. Se isso for 

correto, estamos diante de uma visão pejorativa com raízes bastante profundas. 
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Se as wakas representam o lugar do sagradopor excelência, faz sentido que a palavra 

huasca (waska) tenha sido usada para fazer referência a especialistas religiosos. Logo, seria 

compreensível que houvesse uma ligação com a palavra aya, numa relação de continuumentre 

aya-waka-waska, e não seria estranho,portanto, que uma bebida visionária produzida a partir 

de um cipó - linha, corda - viesse a ser chamada de ayahuasca.Isto não me permite sentenciar 

o quão antigo é o uso dessa bebida, no entanto,é possível afirmar que os significados e 

sentidos que perpassam a composiçãodo signo ayahuasca através das palavras nele unidas são 

pelo menos tão antigos quanto oTawantinsuyu e foram amplamente conhecidos no mundo 

andino e, possivelmente no amazônico. Ademais, levando em contao contexto vivenciado nos 

primeiros séculos do domínio europeu, é possívelinferir que a formação desse signoé um 

frutode mestiçagens e isso coloca em xeque a tese da originalidade e pureza da ayahuasca. 

Conforme Gruzinski (2001: 87), o choque da conquista produziu uma catástrofe 

marcada pela repentina interpenetração entre pessoas muito diferentes umas das outras, 

“fragmentos de Europa, América e África”, com implicações bastante problemáticas.  A 

comunicação teve que praticamente ser reinventada,enquanto ocorriam milhares de mortes 

por epidemias ou violência eoutros milhares de indígenas eram submetidos à escravidão. 

Associada a isso a alteração radical da organização do trabalho resultou em escassez de 

alimentos elongos períodos de fome, as hierarquias locais fraturaram-se,estupros e 

concubinagens
26

 redefiniram os tipos sociais, aconversão forçada e o combate às idolatrias 

modificaramas relações não só com o sagrado, mas também com o tempo. Dentro da nova 

ordem emergente, a imposição de uma rígida distinção entre a esfera natural e a esfera 

sobrenatural constituiu-se no maior desafio enfrentado pelacosmologia andina (BROSSEDER 

2014a: 5).Na medida em que eram desligadas das concepções metafísicas do cosmos, as 

coisas e os seres vivos eram despojados de sua força sagrada. Dentre outros itens, isso 

aconteceu com o milho, o tabaco e o chocolate, que foramtransformados em rentáveis 

mercadorias (GRUZINSKI 2001: 83, 84, 106).  

Nesse contexto, a instabilidade dos parâmetros de convivênciapressionou fortemente 

as condições de sobrevivência promovendo, por conseguinte o que Gruzinski (2001: 109) 

qualificou como “dinâmica mimética da ocidentalização”. Um movimento plástico capaz de 

(re)produzir os valores e as técnicas adventícias e concomitantemente convergir as diferenças 
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 Gruzinski (2001) e Todorov (2014) chamam a atenção para a violência cometida através da prática do estupro 

contra as mulheres indígenas como fator formador da população mestiça americana, Todorov (2014) chega a 

dedicar seu livro a uma mulher nativa que ao resistir a essa prática fora jogada aos cães para ser devorada.    
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emnovas formas de vida e expressão.“Assim, há que se imaginar as mestiçagens americanas a 

um só tempo como um esforço de recomposição de um universo desagregado e como um 

arranjo local dos novos quadros impostos pelos conquistadores. Os dois movimentos são 

indissociáveis”.Essa dinâmicapoderia ter sido reforçada ainda por uma característica apontada 

por Brosseder (2014a) como uma das principais características do mundo pré-colombiano 

(pré-inca, inca e andino), a saber, a capacidade de compartilhamento desímbolos e 

práticasentre diferentes comunidades sócio-políticas e grupos étnicos através de umanotável 

rede de caminhosque permitiao trânsitoda costa aos Andes, deste para a Amazônia e vice-

versa. Esta facilidade de transmissão ao mesmo tempo em que acarretava certa 

heterogeneidade cultural, desenvolveu a capacidade de assimilaçãodas diferenças e de 

edificação, do ponto de vista religioso,de um cosmos supra-local. Posteriormente, com a 

dominação européiaos índios foram forçados a mover-se entre as regiões num ritmo ainda 

maior, intensificando o entrelaçamentoe suas conseqüências. Nesse sentido,embora adotassem 

símbolos e ritos cristãos,muitos especialistas religiosos foram capazes de manter suas próprias 

compreensões cosmológicas básicas, especialmente quando se tratava de suprir necessidades 

de sua comunidade como, por exemplo, combater doenças, angústias e até problemas na 

produção de alimentos. De acordo comBernand & Gruzinski a atitudede mesclar as 

referências religiosasfreqüentemente despertava a ira do clero colonial que os acusava de 

manter uma fachada cristã para continuar adorando seus ídolos ou de tentar deturpar o 

cristianismo com a magia (1992: 156)
27

.  

Como salientei anteriormente, o combate ao uso de substâncias psicoativas 

precisamente justificava-se pela percepção de que as mesmas eram adoradas como 

representação do demônio e de que esse uso era um veículo para a memória e a tradição das 

más crenças. Sendo assim, como bem observou Varella (2008 :8), se os lugares e objetos 

sagrados eram destruídos e os cultos ligados a eles desmontados, os elementos da natureza 

podiam passar mais desapercebidos e o uso dessas substâncias pode ter se constituído num 

espaço de resistência. Entretanto, em meio à ebulição social vivida,esseuso não ficaria 

limitado aos naturais da terrae nem os conteúdos visionárioscircunscritos aos temas locais, as 

imagens veneradas pelos cristãos também se mesclariam às visões. Por outro lado,os 

deslocamentos para as montanhas ou para as florestas expressaramoutra face da resistência à 
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 Este é o caso do uso do Trichocereus peruvianus chamado Cacto São Pedro -o apóstolo que possui a chave do 

céu- por índios peruanos, venezuelanos e yanomamis brasileiros da fronteira com a Venezuela. O mesmo caso é 

o da semente ololiuhqui da espécie vegetal Turbina corymbosa historicamente consumida na região de Oaxaca 

no México e que foi batizada de Semente da Virgem. 
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conquista, que foi explicada através de noções de fronteira que dividiram índios reduzidos e 

índios selvagens. Com a separação dos espaços estabeleceram-se ademais os limites da 

extirpação,os cultos mágicos foram confinadosaos lugares mais remotos, 

dificilmenteacessíveis. Além da fronteirada nova ordem que se instalava e dos muros das 

cidades erguidas dos escombros;esse seria o lugar relegado a selvagens e idólatras, em terras 

inóspitas de nome sertão (GRUZINSKI 2001; ALMEIDA & ORTELLI 2012;BERNAND & 

GRUZINSKI 1992) 
28

. 

A antiguidade da ayahuasca 

O tema da origem e da antiguidade do uso da ayahuasca está longe de chegar a um 

termo, mas aspesquisas têm levantado argumentos pertinentes quanto ao status dessa bebida. 

Em 2008 na Alemanha,alguns especialistas se envolveram numa polêmica a esse respeito 

durante a conferência internacional sobre a globalização dos usos da ayahuasca,promovida 

pela Universidade de Heidelberg
29

. Do material produzido naquela ocasião e publicado 

posteriormente em livro(LABATE & JUNGABERLE 2011)é possível subtrair dois 

argumentos que considero capazes de abarcar crítica às perspectivas geralmente adotadas até 

o momento e sugerir uma postura mais inclusiva emenos exasperada diante da ayahuasca. 

O balanço bibliográfico realizado por Labate et all (2008) deixa entrever quea partir 

do inicio da década de 1980,as chamadas religiões ayahuasqueiras brasileiras foram as 

responsáveis pelo grande boom de pesquisas sobre os usos dessa bebida.Desde então, 

proliferaram além dos trabalhos acadêmicos,obras escritas pelos próprios fiéis dessas 

religiões. A centralidade destes grupos nas pesquisas, a simpatia dos pesquisadores por eles e 

o papel de divulgação desempenhado pelos livros dos fiéis acabaram redundando na 

predominância de uma visão distanciada do contexto indígena e que supervaloriza a bebida 

como sacramento religioso.Assim, de acordo com Labate (2004: 90,94), as religiões 
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 Sigo a argumentação de Gruzinski (2001: 47-50) segundo a qual a definição taxativa do período posterior ao 

choque como período colonial aufere-lhe aspecto monolítico, indicando existir uma ordem instalada e perdendo 

de vista o movimento, as trocas, negociações resistências e co-participações no processo de ocidentalização. Essa 

linha de raciocínio aplica-se à idéia de fronteira, entendida como uma invenção ideológica e não como fator 

natural, como afirmam Almeida & Ortelli (2012). Os espaços transfronteiriços são, nesse sentido, recriados 

constantemente por permanentes interações. Vale a pena mencionar a aproximação que o autor realiza entre a 

Alemanha pós 1945 retratada como uma “zona estranha” por Lars Von Trier no filme Europa de 1991 e a 

América pós choque da conquista, duas catástrofes das quais nasceram “mundos intermediários” entre um 

sistema em derrocada e outro triunfante.  
29

 Segundo Labate et all (2008: 51) a Alemanha é um dos países da Europa onde mais se produz conhecimento 

sobre os usos da ayahuasca. Vale notar que em 1990 a Alemanha recebeu a primeira visita de integrantes da 

Igreja do Santo Daime – Cefluris que realizaram rituais nas principais cidades do país e coordenaram a formação 

de novos núcleos, fundados efetivamente em 1994 em Hamburgo e em 1995 em Hanôver (ROHDE & SANDER 

2011). 
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ayahuasqueiras passaram a representar a tradição da ayahuascae se constituíram numa 

referência simbólica da floresta amazônica, dosxamãs indígenas e dos incas, entrando no 

circuitode mediatização que (re)constróiimagens da alteridade e as apresenta como objeto de 

consumo da natureza e da cultura do outro.Nesse contexto, segundo Bianchi (2005: 320), a 

reafirmação da ayahuasca como uma bebida milenar contribui para a formação de uma 

moderna mitologia da floresta que conecta com a imagem de um estado de natureza intocado, 

onde esse meio ambiente e seus povos vivem em harmonia e numa esfera sagrada. 

 

 

BACIA DO RIO AMAZONAS 

 

 

 

Contudo, de acordo com Labate et all (2008: 54,55) embora os estudos apontem para 

uma tendência reducionista,a reflexão extrapola a questão da substância relacionando-se com 

o debate contemporâneo sobre as drogas e dialogando com as disputas entre tradicional e 

moderno, construções de estigmas sociais, concepções do normal e do patológico, êxtase 
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religioso e possíveis conexões entre religião e política, dentre outras questões. Acredito, 

entretanto, ser importante sublinhar uma ampliação que na verdade segue num sentido mais 

profundo e abarca os argumentos que citei acima para além destas disjuntivas intransponíveis 

propostas pelos autores. Trata-se derefletir sobre adialógica entre os pensamentos racional e o 

mitológico através da experiência do usoda ayahuasca. 

Embora não haja dúvidas de que a origem da ayahuasca seja indígena, não se sabe 

exatamente por qual grupo indígena essa bebidafoi criada e como isso se deu.Existe uma 

gama diversificada e ampla de etnias pertencentes aos troncos Pano, Aruák e Tukano que 

consomem ayahuasca e outras substâncias similares a esta,num arco que vai da nascente do 

rio Ucayali à cabeceira do rio Rio Negro (ALMEIDA 2009: 16).  

De acordo com Morin (1998: 337, 371),os Shipibo-Conibonarram em um dos seus 

mitos fundadores, o mito do inca civilizador, que esse protagonistalhes ensinou a pescar, a 

cultivar alimentos, a realizar trabalhos manuais e reconhecer as propriedades das plantas e 

seus usos, incluindo aí o uso da ayahuasca. Esses grupos pertencem ao tronco lingüístico 

Pano,cujos membros se situam no ecossistema mais rico da Alta Amazônia, aos dois lados da 

fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, e formam a maior população indígena na região com 

cerca de 40.000 indivíduos(MORIN 1998: 287)
30

. Os Tukano do Uaupés no noroeste 

amazônico, por sua vez, contam em seu mito sobre a origem da referida bebida, que numa 

reunião de antepassados de toda a humanidade surgiu a mulher Yagé que deu a luz a um 

menino. Ao verem o recém nascido os homens se encantaram com a visão e quando a mulher 

perguntou quem era o pai, todos se jogaram sobre o menino cada um arrancando sua parte e 

assim cada qual obteve a espécie de yagé que cabe à sua gente (BIANCHI 2005: 321)
31

. Já 

dentre os Aruák, os Matsigenkaque vivem ao longo do rio Urubamba, Alto Madre Deus, 

Manu e seus afluentes, nomeiam a ayahuasca e o ritual no qual a consomem de kamarampi, 

remédio de vomitar. Essa etnia possuía relações de troca com o império inca, mas segundo a 

sua mitologia as variedades de cipó cultivadas pelo grupo para preparar a decocção foram 

apresentadas por antigos xamãs das aldeias dos Saangariite, espíritos que habitam a 

contraparte espiritual da aldeia terrena. Inicialmente,para produzir o kamarampi os 

Matsigenka utilizavam apenas cipó dentre as seis variedades botânicas que cultivavam, a 
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 Segundo Calávia (2000: 9) a população dos Shipibo é formada por cerca de 23000 indivíduos distribuídos ao 

longo do rio Ucayali e Madre Dios. Shipibo, Conibo, e Setebo são grupos étnicos pertencentes ao tronco Pano, a 

designação Shipibo-Conibo informa a proximidade entre estes grupos.   
31

 O nome yagé ou yajé é especialmente usado na Colômbia e nas regiões transfronteiriças com esse país para se 

referir a uma decocção muito similar à ayahuasca e composta por Banisteriopsis caapi e Diplopterys cabrerana 

(LUNA 2011: 126).  
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adição de uma espécie do gênero Psychotriaà bebida ocorre como uma modalidade recente de 

preparo da mesma (SHEPARD 2005: 191,194, 201). 

Resumindo,osShipibo-Conibo afirmam sua herança incaica inclusive em relação à 

bebida, os Tukano do Uaupés se distanciamdessa herança e apresentam uma concepção e uma 

nomenclatura própria, por fim, os Aruáktêm certa proximidade com a história inca, mas não 

no relativo à ayahuasca, que possui um nome, uma formula e uma mitologia própria, sem 

deixar de absorver influências externas. As disparidades encontradas entre apenas três dos 

grupos que consomem ayahuasca sinalizam para a existência de um quadro complexo no 

suposto âmbito de origem. Dentre os diferentes mitos de origem do uso da ayahuasca, poder-

se-ia avalizar a versão Shipibo-Conibo da herança inca encarando-a como uma narrativa 

histórica. Entretanto, embora poucos autores neguem atualmente a intensidade e a antiguidade 

dacomunicação entre a cordilheira e a floresta como apontou Calávia (2000:8) 
32

, isso por si 

na afiançaria a antiguidade do mito inca, ou que ele não tenha se constituído a partir de 

conteúdos bastante atuais. O autor argumenta que a mitologia inca entre os Pano e os Aruák 

funciona como uma “obra aberta” que se define por meio das relações entre suas sociedades e 

seus outros. Entre os Shipibo-Conibo o mito inca os une numa nação e entre os Kaxinawá a 

primeira pessoa do plural é substancial e não questionada por trocas externas, uma vez que em 

sua narrativa o inca não aceitou ceder suas mulheres em casamento, uma atitude realmente de 

praxe entre a nobreza incaica. No relativo ao modelo Pano, o autor complementa que a 

natureza desse modelo é mudar ao longo da história de relações com os incas e com os 

brancos, mas sem ter nestes personagens nem seu inicio e nem o seu final, 

conseqüentemente,não é possível subtrair fatos históricos de seus mitos (CALÁVIA 2000: 

24,29).  

Outros fatores de complexidade são a extensão da área onde supostamente o uso da 

ayahuasca teria se originado e as características desse meio, especialmente a biodiversidade 

ainda insondável para o homem branco. ParaZuluaga (2009: 132), essa área corresponde ao 

entorno do rio Napo que nasce no Equador, passa pelo norte do Peru e sul da Colômbia até o 

encontro com o Ucayali e as cabeceiras do rio Amazonas. De acordo com o autor, a espécie 

silvestre do cipó base de composição da bebida, o Banisteriopsis sp., só podia ser 
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 O transito indígena na América antes da chegada dos europeus foi amplo e eficiente. Tais deslocamentos 

continentais não eram privilégio de sul americanos, segundo Frisancho (2012: 125, 126) em toda a América os 

ritos funerários e todo instrumental utilizado pelos sacerdotes promoviam uma rede de relações com os lugares 

que poderiam proporcionar o tipo de material necessário, cobre, prata, ouro, conchas, pedras específicas e etc. 

Na América do Norte por volta de 700 a.C.  os Adena e os Hopewell do vale do Mississipi consumiam casco de 

tartaruga do Golfo do México, prata da região de Ontário e obsidiana da região do Wyoming.  



51 
 

encontradanessa região ese hoje ela está presente no Peru e no Brasil,seria em virtude das 

constantes trocas indígenas. Luna (2005: 334) por sua vez,afirma que o consumo da 

ayahuascaoriginou-se na bacia do Alto Amazonas provavelmente há milênios, mas as 

pesquisas científicas puderam provar até agora que sua ocorrência se dá há pelo menos 200 

anos. Levando em conta essas referências e a localização dos três troncos citados acima, 

teremos à frente uma vastíssimaárea que compreende pelo menos metade da maior bacia 

hidrográfica do mundo abacia amazônica com 7.050.000 Km
2
. Não por acaso os rios são 

citados nas definições das localizações, seu papel é fundamental, durante séculos a fio eles 

foram percorridos por um sem número de pessoas em migração, contatos e trocas culturais 

que chegavam a atravessar a Cordilheira dos Andes construindo a chamada “conexão andina” 

assinalada por Arruda (2009: 162). Somando-se a issoa diversidade lingüística da região, as 

tragédias humanas e as limitações dos estudos arqueológicos amazônicos,fixar uma área 

precisa de procedênciae deduzir como e quanto a ayahuasca teria mudado desde sua criação 

constituem-se tarefa hercúlea.   

No tocante à biodiversidade, supõe-se que dentre milhares de espécies vegetais com as 

quais o nativo convive na floresta, um longo período de experimentos entre erros e acertos foi 

necessário para que este pudesse chegar à descoberta da ayahuasca e dar significado às 

dimensões biológica, ecológica e espiritual dessa bebida (LUNA 2005, 2009). O aspecto 

dessa descoberta que mais tem chamado a atenção do ponto de vista bioquímico é o tipo de 

interação molecular promovida através da ingestão da bebida resultante da decocção de partes 

trituradas do caule do cipó Banisteriopsis Caapi com folhas do arbusto Psichotrya Viridis. 

Após a coagem, o líquido resultante de coloração marrom, sabor e aroma amargos contém os 

alcalóides beta-carbolinas harmina, harmalina e tetrahidroharmina (THH) provenientes do 

cipó, e o alcalóide triptamina N,N-dimetiltriptamina (DMT) proveniente das folhas. A DMT é 

considerada um elemento visionário que pode ser encontrado em múltiplas espécies vegetais e 

animais, mas devido a ação da enzima monoamina oxidase (MAO) presente no sistema 

digestivoe no fígadohumano esse alcalóide é desativado quando ingerido. Isto não ocorre, 

todavia, se a harmina proveniente do cipó tiver sido ingerida, pois esta beta-carbolina impede 

a ação da MAO no organismo, em conseqüência da chamada inibição reversível. Esta inibição 

possibilita que a DMT entre na corrente sanguínea, atravesse a barreira hematoencefálica e 

chegue até o cérebro atuando nas sinapses, onde toma o lugar da serotonina nos receptores 

pós-sinápticos e passa suas informações moleculares para esse órgão. Já atetrahidroharmina 

(THH), uma beta-carbolina proveniente do cipó, chega ao sistema nervoso central via corrente 
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sanguínea e também atua nas sinapses bloqueando temporariamente os receptores de 

serotonina. Desse modo, a DMT e a THH aumentam consideravelmente os níveis da 

serotonina no espaço inter-sináptico. Como a serotonina age na atividade psíquica modulando 

as emoções, o humor, a coordenação motora, a memória e o sonho, a elevação dos seus níveis 

gera mudanças profundas nesses estados que aliadas às informações moleculares da DMT 

fazem com que a pessoa tenha visões ou a impressão de estar sonhando acordada (LUNA 

2005; SANTOS 2013).  

A eficácia da combinação molecular contida nessa fórmula não pode ser objetada, mas 

a aura de descoberta que envolve tal eficácia deve ser questionada, na medida em que 

reconhecemos a riqueza e a complexidade características da farmacopéia indígena. Nas 

palavras de Luna (2005: 338), a ayahuasca seria apenas a “ponta do iceberg de um 

conhecimento técnico altamente sofisticado, historicamente ignorado e em grande parte em 

vias de extinção”. O sistema mágico-religioso nativo, ligado ao cuidado do corpo e da 

comunidade, abarca desde a era pré-colombiana uma larga diversidade de espécies vegetais 

muitas delas com propriedades psicoativase que dividem seu grau de importância com a 

ayahuasca
33

.A excepcionalidade de uma fórmula circunscrita ao paradigma científico poderá 

ainda ser questionada, pela contribuição que a taxonomia indígena dá ao reconhecimento dos 

diferentes gêneros de espécie que podem compor a decocção.Ao se estruturar de acordo com 

algumas características das plantas, tais como sabor, cor e odor e de acordo com os efeitos 

delas, essa taxonomia permite aos índios reconhecerem diferentes tipos de ayahuasca com a 

mesma fórmula. Variações na composição também podem nascer do fato de existirem pelo 

menos duzentas espécies de plantas documentadas onde a dimetiltriptamina(DMT) pode ser 

encontrada. Em tese efarmacologicamente falando, qualquer uma dessas plantas combinada 

com o cipó poderia dar origem a uma bebida como a ayahuasca.  

Segundo Luna (2005: 334), existiriam atualmente mais ou menos setenta grupos 

indígenas dispersos no Alto Amazonas que fazem uso ritual dessa substância, que pode sofrer 

eventuais mudanças em sua composição, bem como receber diferentes nomes. Através de 

uma revisão da literatura sobre o uso da ayahuasca por etnias dos troncos Pano, Aruák e 
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 Alguns exemplos de espécies com propriedades psicoativas utilizadas pelas populações pré-colombianas são 

os cactos Lophophora williamsii ou Lophophora diffusa conhecidos como peiote e o cacto Trichocereus 

pachanoi chamado de São Pedro ou Wachuma (ébrio e consciente) na língua quéchua, inúmeras espécies de 

fungos do gênero Psilocybe como o Teonanácatl (carne dos deuses) na língua nahuátl, a Ticotiana Tabacum 

conhecida como tabaco, a Erythroxylum coca, variadas espécies de Brugmansias também conhecidas como 

Daturas, uma grande variedade de rapés, para os quais podem ser usadas espécies dos gêneros Anadenanthera, 

Virola, dentre outros. Para uma visualização dessas espécies ver o anexo de imagens. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psilocybe
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Tukano, Pedro Luz (2009) observa a presença predominante do cipó Banisteriopsis caapi na 

preparação da bebida em tela. Esse é um traço comum aos grupos, mas cada um deles dá um 

nome diferente ao preparado e pode eventualmente adicionar a este qualquer outra planta da 

sua rica farmacopéia, de acordo com a intenção do seu uso. No caso dos Sharanawa do tronco 

Pano a decocção é chamada deondie a ela pode ser agregado o cacto chamado chai(Opunta 

sp.), que tem uma grande probabilidade de conter moléculas de mescalina.Já para os 

Ashaninka do tronco Aruák, conhecidos por sua aguerrida resistência às tentativas de 

dominação pelos incas e pelas missões cristãs, a decocção do cipó se chama kamarampi 

(vomitar) ou hananeroca(rio celestial próximo) e ela pode ser associada ao poccaro (Tabacus 

sp.) e à hayapa (Datura sp.) dentre outras plantas. No tronco Tukano, os Airo-pai denominam 

a bebida de yagé e a associam a outras plantas consideradas visionárias como o peji 

(Brugmansia sp), a ujajai (Brunfelsia sp.) e o meté (Tabacus sp.).  

Outro traço comum reside em que a despeito das variações entre os mitos relativos à 

substância psicoativa, as quais explicam as variações entre os nomes, ditos grupos indígenas 

compartilham elementos simbólicos que parametrizam o consumo de substâncias dessa 

categoria, e que têm muito a dizer sobre sua visão de mundo. Conforme frisou Luz (2009: 62-

66), o cipó está sempre ligado ao destino post mortem intrínseco à unidualidade entre corpo e 

alma. A qual pode ser vivenciada com o auxilio das plantas visionarias e do xamã, que orienta 

a viagem com palavras, mas principalmente com cantos rituais. Segundo o autor,a experiência 

em constantes partidas e retornos do xamã capacita-opara se relacionar com o ser que é a 

planta, transitar entreos estados de consciência e interpretar as visões. 

Essa simbologia da substância psicoativaligada à morte faz com que ela não seja 

apenas um fragmento concreto da natureza,integra-a num sistema mágico religioso 

convertendo-a no que Eliade chamou de hierofania mediata(2010: 355, 369). A qual pode dar 

continuidade ao processo de hierofanização e no momento adequado tornar-se ela própria 

hierofania, revelando uma realidade sagrada ou cosmológica que nenhuma outra manifestação 

é capaz de revelar (ELIADE 2010: 364).  

Nesse sistema não pairam dúvidas de que as visões geradas durante o transe mostram 

uma realidade, não se trata de algo ficcional, imaginativo ou de uma alucinação sobre a qual 

não se tem consciência. A vivência da imortalidade, da descorporação
34

 através do psicoativo 
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 Descorporação aqui significa viver a experiência para além do invólucro físico, ligado a ele, mas não 

submetido a ele.  
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integrado ao ritual, permiteaos sentidos
35

captar a teia de relações que existe entre os serese a 

verdade da existência. A partir daía substância/ser afeta a vida de maneira global, positiva ou 

negativamente,dependendo da relação que se mantém com ela. Por isso a cura do corpo, da 

psique e das relações entre os indivíduos na comunidade devem ser consideradas(LUZ 2009: 

62-66).O conceito kepigari dos Matsigenka ilustra bem a compreensão indígena dessa 

relação, pois ele é evocado para descrever poeticamente as sensações físicas e os fenômenos 

cognitivos do êxtase sem distinguir toxidade física, efeitos mentais e transcendência espiritual 

e nem sentenciar o papel da substância, que é entendida como sendo remédio e veneno ao 

mesmo tempo (SHEPARD 2005: 188,189).Isso desvelaque o caráter da relação com 

asubstância/seré aberto, pois cada seré compreendido como um ser único, as cosmologias e a 

estrutura dos rituais onde esses seres se inscrevem, também são singulares,tal como as 

expectativas dos envolvidos.Destarte, essa relaçãoenfrenta um amplo espectro de ações e 

reações possíveis e sujeitas a mudanças pelo transcorrer da própria experiência.Nos dizeres 

deHenman (2008: 376) trata-se de “uma instável dinâmica de materialização” que, dado sua 

imprevisibilidade e espontaneidade, será sempre um mistério para os modelos explicativos 

disjuntivos.Se a relação com a natureza não é estritamente de domínio e se considera a 

possibilidade de que uma planta ou uma substância tem algo a ensinar, essas qualidades 

passam a representar expressão da alteridade e do fato que vivemos numa realidade onde 

convivem múltiplos sujeitos, humanos ou não humanos (HENMAN 2008: 377). Essarelação 

aberta deixará sempre uma margem de manobra para a prática dificultando a padronização, 

embora exija ao mesmo tempo uma ascese.  Em virtude disso, a expertise do xamã ou do 

curandeiro e em menor grau a dos demais consumidores da substância psicoativa na 

comunidade, joga um papel crucial.  

Questões sobre a origem do uso da ayahuasca nos conduzem a um quadro complexo 

inapreensível para uma perspectiva centrada na sucessão dos tempos históricos e na 

disjunção-simplificação, uma realidade inabarcável pela categoria ayahuasca na sua 

concepção mais difundida. Voltando ao significado mais aceito dessa categoria, é preciso 

assinalar que com a expansão do uso da ayahuasca esta palavra foi incorporada por outros 

idiomas e passou a ser evocada com mais freqüência em diversos espaços, inclusive em 

discursos públicos globais, conforme destacaram Jungaberle& Labate (2011). Sendo assim, é 

importante levar em conta como a ayahuasca foi definida nesses contextos. De acordo com os 
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 Os sentidos aqui não estão restritos a tato, visão, paladar, audição e olfato, mesmo estes são modificados e se 

acredita que isso ocorre no sentido de potencializá-los.   
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autores (JUNGABERLE& LABATE 2011), nos idiomasela é definida uma decocção cuja 

base é o cipó Banisteriopsis Caapi
36

e nos discursos globais ela é definida como uma decocção 

composta basicamente por esse cipó mais a folha da Psichotrya Viridis. Como vimos no 

inicio deste texto, esta última definição é a mesma “fórmula básica” vigente no país. 

As limitações destes significados têm gerado efeitos negativos. O papel central que 

muitos grupos indígenas estão dando à ayahuasca hoje em dia, afirma Calávia (2011: 131-

145), mais do que um sintoma de tradição autóctone seria um efeito da importância que o 

homem branco dá à matéria e uma forma rápida de garantir consistência à teia de relações que 

esses grupos estabelecem contemporaneamente. Criticando a idéia de excepcionalidade da 

ayahuasca, Calávia (2011) afirma existir uma tendência intelectual de projetar conceitos no 

uso da ayahuasca que distanciam demasiadamente essa prática de sua realidade e é preciso 

romper com isso compreendendo que a ayahuasca não é nada especial, que as suas 

propriedades psicoativas não são mais ou menos importantes do que a de tantas outras 

substâncias empregadas pelo conhecimento indígena na vida cotidiana. Por outro lado, De 

Mori (2011) observa que aoasseverarsua herança inca a narrativa indígena na verdade está 

acionandouma estratégia cujo objetivo é obter uma posição mais forte no mundo globalizado. 

Para o autor, que diz desafiar o pressuposto de que o uso da ayahuasca é milenar, os 

pesquisadores geralmente reafirmam essa idéia com o intuito de legitimar o uso dessa bebida 

no contexto das políticas proibicionistas, garantindo-lhe elementos para assentá-lo numa 

tradição de longa duração e pensando, assim, mais na política do que no fenômeno em si. 

Após uma longa pesquisa sobre a dinâmica de aprendizagem do uso da ayahuasca pelos 

xamãs do Alto Amazonas, De Mori (2011: 23-49) constatou que quase a totalidade dessas 

pessoas sai do sul dessa região para aprender com os xamãs do norte. Assim, provavelmente a 

ayahuasca deve ter sido criada pelos Tukanoocidentais nas terras baixas da Amazônia ao 

redor do Rio Napo e de lá se expandiu no vale do Ucayali na direção rio acima há somente 

cerca de 300 anos.Contudo, o autor admite finalmente que não encontrou uma prova da 

origem da ayahuasca, o que pode nos levar a crer que sua crítica incisiva à afirmação da da 

idade milenar da bebida serve antes para amparar os resultados de sua própria pesquisa. 

Enfim, como denota Luna (2011) em resposta a De Mori (2011), as hipóteses de que o uso da 

ayahuasca é um fenômeno recente e a de que é um fenômeno muito antigo são igualmente 
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 No Dicionário da Real Academia Espanhola (www.rae.es) a definição de ayahuasca é: Liana de la selva de 

cuyas hojas se prepara un brebaje de efectos alucinógenos, empleado por chamanes con fines curativos. No 

Dicionário Oxford (www.oxforddictionaries.com) a definição dessa palavra é: A tropical vine of the amazon 

region, noted for its hallucinogenic properties. Genus Banisteriopsis, family Malpighiaceae: several species. 

http://www.rae.es/
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prováveis e como nos lembra Morin (V 2012: 32), “a ausência de provas não é a prova da 

ausência”.  

Em contra-argumentação Luna (2011) afirma que dados arqueológicos 

recentescomprovam que epopulação sul-americana possui um longo histórico de uso de 

espécies vegetais com propriedades psicoativas através de uma zona continental de comércio 

e comunicação.O uso daAnadenanthera colubrinano norte da Argentina e no 

complexoTiwanaku situado na região transfronteiriça entre Peru, Chile e Bolívia, bem como o 

uso do cacto Thricocereus pachanoina costa centro-norte do Peru,remontam há mais de 4000 

anos. O usoda Anadenanthera peregrina, também conhecida como angico, está presente há 

milênios na Amazônia, chegou até o vale do Orenoco e alcançou a zona da atual Porto Rico. 

Nesse contexto, segundo o autor, seria improvável que o uso doBanisteriopsis caapi, não 

tenha ocorrido de alguma maneira e se difundido. 

A vantagem dessa discussão consiste no fato dela evidenciar a esterilidade da obsessão 

pela 

genealogia e sua função política (SLOTERDIJK 2008:60) e no fato dela levar-nos a um 

posicionamento mais inclusivo, que considera o fenômeno do uso da ayahuasca como um 

fenômeno característico de uma realidade onde a unidualidade cérebro-espírito possui 

vitalidade e o pensamento empírico/técnico/racional interage e dialoga com o pensamento 

simbólico/mitológico/mágico (mito-logos)(MORIN III 2012: 81, 168). 

 

Uma das muitas espécies com propriedades psicoativas utilizadas na farmacopeia 

indígena 
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A (re)significação da ayahuasca pelas religiões ayahuasqueiras  

Tal realidade tem sofrido ao longo do tempo as influencias dos movimentos 

modernizantes que transfiguram a região amazônica. De acordo com Luna (2005), a 

incidência das missões cristãs e dos sucessivos ciclos da borracha modificaram as práticas 

comunitárias locais, fragmentaram os núcleos familiares e impuseram uma dinâmica de 

trabalho predatória da natureza
37

. Isso teria impactado na configuração dos rituais onde há 

consumo da ayahuasca, por um lado o uso público cerimonial resiste e por outro surge um uso 

xamânico pessoal e mais voltado para a saúde. Nesse sentido, estariam configurados, segundo 

Bianchi (2005), dois tipos de xamanismo ayahuasqueiro, em um deles a ayahuascarepresenta 

um dos elementos do complexo de plantas de poder onde o xamã é um mediador entre os 

espíritos do grupo e os espíritos da floresta, em outro, a ayahuasca é a professora central e o 

xamã tornou-se um curandeiro disponível aos indivíduos. 

Na Amazônia ocidental, nas fronteiras do estado do Acre com o Peru e a Bolívia e do 

estado de Rondônia com a Bolívia teriam surgido, de acordo com Luna (2009:183), vários 

tipos de vegetalismo, uma prática de natureza xamânica que agrega elementos amazônicos, 

andinos e cristãos. O representante dessa prática é o vegetalista,seus rituaisincluem alguma 

forma de comunhão com as plantas, cantos e orações que constituem a ponte de contato com 

os espíritos, os quais podem auxiliá-lo na cura física-mental e espiritual das pessoas que o 
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 É importante lembrar que somente no primeiro período (1890-1910) das correntes migratórias que 

perseguiram o sonho do ouro verde em direção à Amazônia cerca de meio milhão de pessoas se deslocaram para 

a região. Entre 1943 e 1945 o governo brasileiro levou mais de cinqüenta mil pessoas para a região para 

trabalhar nos seringais (PIZARRO 2012: 160, 164). 
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procuram. As espécies vegetais com as quais o vegetalistadesenvolve relações são as 

chamadas plantas de poder, elasviabilizam o acesso ao conhecimento sobre a natureza, a 

moral, a espiritualidade e a cultura da dimensão terrena e das demais dimensões da existência. 

Nessa perspectiva, as dimensões que compõe a multiplicidade do universo são povoadas de 

espíritos, mas nem aquelas e nem estes são percebidos como separados uns dos outros. Como 

explica Luna (2009:185), cada organismo, seja vegetal ou animal, lugar ou 

fenômenopreeminente da natureza, teria espírito, canto e vibração próprios, que poderiam ser 

considerados como manifestação da inteligência coletiva daquilo que representam e, por 

conseguinte, detentores de saber e volição.  

De acordo com extensa pesquisa realizadapela antropóloga Sandra L. Goulart (2004; 

2005; 2008), o surgimento das religiões da ayahuascaestá ligado a esse contexto amazônico, 

oSanto Daime surgiu emRio Branco capital do Acre por volta de 1930, a Barquinha surgiu 

nessa mesma cidade por volta de 1945 e a União do Vegetal surgiu em 1961 no seringal Sunta 

próximo à fronteira do Brasil com a Bolívia
38

. Conforme observou a autora, a configuração 

dessas religiões decorre do empenho de adaptação dos seus fundadorese de seus primeiros 

adeptos às transformações vigentes em suas vidas e no meio em que viviam. Os fundadores, 

respectivamente,Raimundo Irineu Serra, Daniel Pereira de Mattos e José Gabriel da Costa, 

eram nordestinos, os dois primeiros conterrâneos do Maranhão e o terceiro proveniente da 

Bahia. Tanto eles, quanto grande parte dos primeiros fiéis migraram para a região nos fluxos 

demográficos movidos pela exploração da borracha e trabalharam nos seringais.Logo, ditas 

transformaçõesencontrar-se-iamprofundamente relacionadas à realidade seringueira, assim 

como a (re)elaboraçãode crenças que configurou cada umadessas religiões. Crenças 

provenientes do “curandeirismo amazônico”, como a crença no poder da ayahuasca e a de que 

é necessária uma dietéticapara consumi-la, a crença nas “plantas professoras”
39

, na ligação 

dos espíritos com a natureza, na existência de espíritos “encantados”
40

, no poder de feitiços, 

no império inca como uma referência ancestral do uso dessa bebida e de crenças provenientes 

do catolicismo popular, do espiritismo baseado nas obras de Allan Kardec, das religiões afro-

brasileiras e de correntes esotéricas européias, onde se destacam o Círculo Esotérico da 

Comunhão do Pensamento e a Rosa Cruz (GOULART 2004: 24, 290; 2005: 360). 
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 Pode existir variação de alguns anos nessas datas se considerarmos as primeiras experiências com a ayahuasca, 

os primeiros ensaios de organização de um corpo doutrinário e a institucionalização de fato desses grupos.  
39

 A concepção de plantas professoras é a mesma de plantas de poder apresentada na página anterior. 
40

 Seres antropomórficos que podem aparecer e desaparecer repentinamente, ou ainda se transformar em 

elementos do reino, vegetal, animal e mineral.  
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Para a autora (GOULART 2004), ao compartilharem das mesmas raízes esses grupos 

fariam parte deuma “tradição religiosa amazônica”, mas a forma como cada um deles conduz 

a (re)elaboração das referidas crenças, dá origem a três versões diferentes dessa tradição. 

Segundo análise de Goulart (2004),as diferençasentreessas versões são permanentemente 

(re)construídas por meio de um jogo de acusaçõesexistente entre os grupos e que é permeável 

às normas e costumes da sociedade. Nesse jogo disputa-se, sobretudo, o reconhecimento da 

tradição e da autenticidade, perante uns aos outros, mas principalmente perante a sociedade e 

o Estado formando o“campo ayahuasqueiro” 
41

. 

Segundo Goulart (2004, 2005), é possíveldemarcar dois períodos nos quais esse jogo 

opera com diferentes marcadores. Num primeiro período as categorias de acusação 

prevalecentes são: “curandeirismo”, “macumba”, “feitiçaria” e “charlatanismo”. Estas são 

mobilizadas por membros da sociedade, da saúde, segurança e justiça públicas contra os fiéis, 

mas também como membros da coletividade as utilizam para se questionar sobre sua fé, 

questionar a procedência de sua religião e acusar os fiéis das outras religiões. Posteriormente, 

num segundo período histórico, onde a pauta do “problema das drogas” adquire evidência e 

passa a ocupar incisivamente a agenda repressiva dos governos, a desconfiança e as acusações 

para com os grupos religiosos e entre eles se concentram nas categorias de “seita”, “lavagem 

cerebral”, “droga” e “vício”. Esse giro coincide com a expansão dessas religiões e incide na 

dinâmica do campo ayahuasqueiro e sua relação com a sociedade (GOULART 2004: 267 e 

2008).   

As categorias vigentes durante o primeiro ínterim acima delimitado, a condenação 

moral que elas implicam e a repressão física que elas justificam conformam-se num contexto 

em que assumindoum importante papel namodernização da sociedade o Estado brasileiro 

respalda aconsolidaçãoda medicina científica oficial que será sua parceira na instituição de 

um aparato liberal e burocrático que controlará os corpos e as mentes.Efetivamente o Código 

Penal de 1890 (vigente até 1942) proibiu o exercício da medicina sem título acadêmico 

reconhecido, a prática do espiritismo, da magia e seus sortilégios, do curandeirismo e o uso de 

substâncias venenosas. Assim, legalidade definiaparâmetros de conduta que atingiam 

notadamente as práticas identificadas com os cultos de origem indígena e africana(MACRAE 

1992: 65;MACRAE & MOREIRA 2011: 102; GOULART 2004: 282 e 2008:259).Sobre esse 

tipo deidentificação e atribuição de valores, Giumbelli (1997;2003) sublinha a participação da 

                                                           
41

 Para esta análise a autora tem como referência a noção de jogo de acusação de Gilberto Velho (GOULART 

2008: 262) e a noção de campo de Pierre Bourdieu (GOULART 2004: 20). 
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sociedade como um todoe o protagonismo que determinados atoresassumem,conformeseus 

saberes e sua diversidade historicamente constituída.Segundo o autor, trata-se de um contexto 

ondese destacaram nesse sentidoautoridades policiais e judiciais, médicos e intelectuais da 

sócio-antropologia, cujas práticas e pensamentos legitimaram a execuçãode dita normativa 

epropalaramseu conteúdo, inclusive definindo categorias ausentes do texto legal como, por 

exemplo, “macumba” e “magia negra” e enquadrandoas referidas práticas em oposições entre 

verdadeiro e ilusório, científico e sobrenatural, que contribuem com a estigmatização e a 

deslegitimação dessas tradições.  

MacRae & Moreira (2011: 56) chamam a atenção pata o fato de os fundadores do 

Santo Daime e da Barquinha e os primeiros fiéis desses cultos serem afrodescendentes nesse 

contexto sociopolítico. Conforme apontou Goulart (2004: 45; 2008: 261), o estigma de raça 

foi crucial na associação estabelecida entre os cultos do Santo Daime e da Barquinha e 

aspráticas de “macumba” e “feitiço”. Isso, no entanto, estaria vinculadomais à presença de 

negros e menos à identificação desses grupos com as religiões afro-brasileiras.No caso 

daUDV, o fundador e os primeiros fiéis do novo culto eram freqüentadores assíduos de rituais 

do universo afro-brasileiro, candomblé e tambor de mina-jeje. Em pouco tempo, no entanto, 

se distanciaram desse universo e elaboraram um discurso no qual essa experiência foi 

explicada como um erro de trajetória no caminho da evolução espiritual (GOULART 2004: 

120, 130). 

Apesar de distanciarem-se das práticas religiosas afro-americanas, a proximidade que 

as religiões da ayahuasca estabeleciam com as crenças indígenas, especialmente através da 

concepção de rituais aonde o consumo dadecocçãoafiançava-se pela intenção de cura do 

corpo e do espírito, justificou as acusações de “curandeirismo” e “charlatanismo” (MACRAE 

& MOREIRA 2011: 105; GOULART 2008: 259).Essa visão pejorativa do lócus indígena de 

uso da ayahuasca, todavia, não se encontrava restrita aos de fora dasnascentes religiões. 

SegundoMacRae (2000:15),Goulart (2004: 31),Oliveira (2010: 323) e MacRae & Moreira 

(2011: 88, 90, 101, 121), relatos que dão origem ao mito de fundaçãodo Santo Daime narram 

que Raimundo Irineu provouuma bebida de nome ayahuasca pela primeira vez com um 

vegetalista ou índio peruano e associam esta experiência a um contexto demoníaco.Era 

comum que os “chefes da ayahuasca” fossem consideradosbruxos e feiticeiros, pois se 

acreditava que oxamanismo ayahuasqueiro proporcionava poderes mágicos aos iniciados, 

como o poderde introduzir flechas espirituais, insetos ou qualquer outro objeto em 

determinadas pessoas com o fim de causar-lhes infortúnios. Sob a incidência das missões 
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cristãs e do catolicismo popularna região, essa crença foi incluída na lógica de oposição entre 

o bem e o male nutrida dos adjetivos adequados a esta lógica (MACRAE & MOREIRA 2011: 

102; GOULART 2004: 127).Nesse cenário,a narrativa míticafoipaulatinamente rompendo 

com as supostas práticas pagãs relacionadas ao consumo da ayahuasca, conta-se que ao provar 

dessa bebida num ambiente aonde as pessoas evocavam a satanás Raimundo Irineu foi 

surpreendido por visões de cruzes cristãs. Tal acontecimento teriaaberto uma nova chave de 

entendimento sobre a ayahuasca eassinalado o inicio damissão religiosa desse maranhense, 

mas isso só se evidenciaria no transcorrer da sua trajetória iniciática. 

Depois desse primeiro episódio, Irineu teria continuado sua experimentação 

consumindo regularmente uma decocção preparada por ele mesmo. Durante suas 

experiênciascomeçou a ter contato comuma entidade feminina de nome Clara, posteriormente 

reconhecida como Rainha da Floresta ou Virgem Nossa Senhora da Conceição, a qual 

orientará sua iniciação. Primeiramente,ele deve isolar-se na floresta e realizar uma rígida dieta 

alimentar e sexual consumindo ayahuascadiariamente. No transcorrer dos dias, seguem-se 

provas de resistência, lucidez e intuiçãoe ao final de mais ou menos uma semana, a Rainha da 

Floresta se apresenta a Raimundo Irineu numa visão e lhe atende em dois pedidos, o de torná-

lo um dos maiores curadores do mundo e o de atribuir àbebida amplos poderes para 

proporcionar a cada pessoa o que lhe for necessário, o que explicao fato desta receber o nome 

de daime, como umaforma de rogativo aos seus poderes, daime saúde, daime amor, daime 

paz, e assim por diante.Para a historiadora Isabela Oliveira (2010),a preparação da decocção 

por Irineu é o fato que consagra as revelações espirituais de cunho cristão que culminarão na 

transformação simbólica deste em Mestre e da ayahuasca em daime,associando-os 

definitivamente ao cristianismo.Conforme a autora, essa narrativa oferece a razão pela qual o 

Santo Daime atribui grande importância ao ritual chamado feitio do daime, aonde a decocção 

é preparada seguindo uma austerasérie de procedimentosrealizados sob grande concentração, 

orações e cânticos de teor cristão. 

Num relato bastante ilustrativo dessa mudança de perspectiva sobre a ayahuasca Luís 

Mendes
42

 afirma que esse nome era o nome primitivo da bebida e que daime seria o nome 

verdadeiro desta, uma vez que a mesma fora “doutrinada” pela Virgem Nossa Senhora. Para 

os seguidores de Mestre Irineu que conviveram com o líder nos anos de formação da religião, 
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 Luiz Mendes do Nascimento é Mestre Conselheiro do Centro Eclético Flor do Lótus Iluminado, localizado no 

município de Vila Capixaba, Acre. Ele teria convivido com Mestre Irineu de 1962 a 1971, e a ele teria sido 

confiado o posto de Orador Oficial dos trabalhos do Santo Daime. 
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a Rainha da Floresta seguiu orientando-o até que a “doutrina” daimista estivesse 

completamente conformada. Assim, ensinou-o a distinguir e denominar as plantas que 

compõe o daime, a cantar hinos de louvor e definir o desenho ritual.Por fim, no 

trajetodaimista de (re)elaboração e configuração, algumas crenças do curandeirismo 

amazônico foram sendo esquecidas, outras ressaltadas e a outras foram auferidos significados 

baseados em referências e valores cristãos(MACRAE & MOREIRA 2011: 88). No relativo 

especificamente à bebida, a ressignificação da ayahuascapassa pela assimilação como um 

sacramento eucarístico cristão ealcança a identificação com o próprio Mestre Irineu, que 

passou a ser considerado “um cristo”. Por isso, no momento em que vão consumir a bebida 

em seus rituais os adeptos do Santo Daime afirmam que vão consagrar o daime (OLIVEIRA 

2010: 339).A assimilação do daime com o corpo do cristo possibilita uma interpretação desde 

a chave milenarista, segundo a qual cristo voltaria a reinar a terra antes do juízo final. 

Interpretação esta sustentada posteriormente pelo líder daimista Padrinho Sebastião. 

Na religião da Barquinha ocorre algo semelhante, inicialmente palavras locais como 

hoasca, mariri, caapi dentre outras, eram utilizadas para designar a decocção consumida nos 

rituais, mas a partir de experiências místicas com a ayahuasca o nome daime foi adotado 

definitivamente, ainda que revestido de significados próprios ao grupo. O fundador dessa 

religião ayahuasqueira, Daniel Pereira, posteriormente conhecido como Mestre Daniel ou Frei 

Daniel,possuía uma estreita relação com Mestre Irineu, não obstante, teria havido entre os 

fiéis da Barquinha uma revelação coletiva que resultou na compreensão de que o 

daimeassemelha-se à bebida oferecida a Cristo em seu martírio rumo à crucificação, ou seja, o 

daime é compreendido como o caminho do reencontro celestial, água e luz sagrada. Esta é 

uma das razões pelas quais os adeptos da Barquinha quando consomem a bebida afirmam que 

estão a receber a santa luz (GOULART 2004: 135, 136). 

Dentre as três religiões aqui referidasa União do Vegetalé a que maispossui vínculos 

com o vegetalismo, mastais vínculos encontram-se condicionados a uma relaçãosimultânea de 

aproximação eafastamento, conforme atestam algumas narrativas sobre o seu surgimento e 

asua configuração doutrinária (GOULART 2004: 202).Conta-se que emuma de suas 

encarnaçõesocorrida no tempo do Rei Salomão,José Gabriel da Costa fora o primeiro mestre 

da hoasca. Reencarnado no Brasil e já no curso de estruturação da UDV, convida doze 

mestres da ayahuasca para realizar uma sessão onde todos tomariam o vegetal e ao termino 

deveriam anunciar quem dentre eles era o “Mestre Superior”. Por unanimidade Gabriel foi o 

reconhecido eassim foi consagrado como o Mestre, o que garantiria à UDV o monopólio 
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sobre o verdadeiro conhecimento do grande mistério representado pelaayahuasca (GOULART 

2004: 198).  Dessa maneira, todo uso e conhecimento sobre a ayahuasca anterior à “re-

criação” da UDV são avaliados como falsos e ilusóriose os que poderiam ter sido vistos 

outrora como mestres da ayahuasca,são qualificados como “mestres da curiosidade”. Logo, 

mesmo levando em conta que o uso dos termos vegetal e hoasca para designar a bebida em 

questão,possa constituir-se uma aproximação com o vegetalismo, na narrativa mítica o 

aspecto do afastamento predomina como um modo de legitimação do novo culto, desvelando 

importantes mudanças de significado nos supostos elementos de continuidade.Outro 

diferencial relativo à decocção em tela está em que essa é a única linha que distingue e admite 

a utilização de dois tipos de cipós nessa preparação, o Tucunacá e o Caupuri (GOULART 

2004). Quanto à compreensão dos fiéis sobre omomento da ingestão da ayahuasca, de acordo 

coma antropóloga Rosa V. Melo (2012: 7), a expressão comungar o vegetal evocada nesse 

momento é indicativa de uma comunhão e, por conseguinte, de uma comunicação 

sobrenatural. Na UDV o ponto máximo dos efeitos da bebida é chamado de burracheira e 

acredita-se que aos entrar nesse estado o fiel pode se comunicar com o próprio Mestre Gabriel 

que aí está presente como orientador da evolução doeu e domelhor viver
43

. Finalmente, Melo 

(2012: 15) afirma que a“transformação do nome da bebida, seja no Santo Daime ou na União 

do Vegetal, comunica que sob o nome indígena a bebida encontrava-se em seu estágio 

inferior, seguindo a hierarquia racializada da sociedade brasileira”.Enquanto MacRae & 

Moreira (2011: 101) afirmam que a adoção de novos termos no lugar dos usualmente 

utilizados pelos curandeiros tradicionais pode expressar uma tentativa de evitar conotações 

depreciativas ligadas às tradições indígenas e caboclas. 

Asavaliaçõesde MacRae & Moreira (2011: 101) e de Melo (2012: 15) acerca das 

mudanças nos termos e nos significados nos processos de re-elaboração de crenças das 

incipientes religiões da ayahuasca,descrevem atitudes contraditórias e complementares 

concomitantemente. Na realidade, longe de colocar em xeque a leitura nativa da revelação 

mística, como se a (re)elaboração das crenças fosse parte de uma estratégia deliberada,esse 

comportamento nos mostra um pouco da força exercida porvariáveis sócio-políticas na 

definição dos elementos devocionais. Aqui também cabe uma interpretação a partir da 

dinâmica característica da mestiçagem apontada por Serge Gruzinski (2001; 2014). Segundo a 

qual em face do conflito entre referencias de mundos distintos originam-se maneiras 
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 Segundo Goulart (2004: 264) é comum que os adeptos da UDV identifiquem o vegetal como um veículo de 

contato com seres espirituais, mas isso não exclui a analogia da bebida com Mestre Gabriel, que em algumas 

versões da “História da Hoasca”, principal mito da religião, afirma ser ele a burracheira.  
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particulares de se posicionar como moderno, absorvendo de forma relativa os cânones desse 

paradigma e distanciando-se do passado, mas sem obliterá-lo. Finalmente, gostaria de citar 

alguns episódios de perseguição ocorridos nesse primeiro período, que envolveram maior 

violência por parte das autoridades contra os cultos ayahuasqueirose que ficaram marcados no 

imaginário dos fiéis, pois essesfatos ilustram brevemente algumas situações limite a que se 

podia chegar naquele contexto adverso, onde se vivenciava a limiaridade entre a 

marginalizaçãoe a inclusão. 

De acordo com um desses relatos, em meados da década de 1930 a casa de Mestre 

Irineu na periferia de Rio Branco foi invadida por dezenas de policiais e um tenente que lhe 

apontou uma arma na cabeça acusando-o de feitiçaria, mas devido à sua boa relação com um 

coronel da cidade que interferiu na ação, o líder religioso não foi preso. Na década de 1950 o 

encalço policial às reuniões da Barquinha levoudezenas de policiais armados ao local do culto 

proibindo o seu funcionamento até que a legitimidade do mesmo fosse averiguada por 

autoridades judiciais. A reação do líder religioso na época foi adotar uma “penitência” de dez 

dias de jejum e o problema só foi resolvido com a ajuda de um advogado e de um Deputado 

local amigo que reabriram a Capelinha de São Francisco. Em meados da década de 1960, uma 

reunião da União do Vegetal realizada em Porto Velho foi invadida pelo chefe de polícia local 

e seus assistentes e Mestre Gabriel foi detido.Após a sua liberação no dia seguinte, foi 

publicado no jornal da cidadeum artigo chamado “Convicção do Mestre” onde Gabriel 

dirigia-se a seus fiéis pedindo-lhes que não manifestassem revolta diante das injustiças 

humanas. Esse texto passaria a ser lido na abertura de todas as sessões da UDV como símbolo 

da legitimidade e da legalidade da religião (GOULART 2004: 43, 136, 229). 

Acapacidade de negociação e aliança desses líderes religiosos nãoconfigura nenhuma 

garantia legal às suas práticas contra os preconceitos e a intolerância costumeiros. A 

vulnerabilidade e a assimetria nessas relações imprimem formas não democráticas de controle 

sobre os fiéis e sobre as concepções e formas de uso da substância psicoativa. Entre os 

grupos, essa realidade incide perpendicularmente em como cada um olha para o outro, 

favorecendo a desconfiança,a vigilância e o empreendedorismo moral nos termos fixados por 

Becker (2012: 167-182). Internamente e publicamente, o discurso exegético procura resolver 

as possíveis contradições com a norma, impelindo os grupos para uma maior racionalização. 

O estabelecimento da categoriaayahuasca  
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Pudemos acompanhar nas páginas anteriores, como uma substância psicoativa que 

hoje chamamos ayahuasca foi (re)apropriada e (re)significada no bojo do processo de 

configuração de três grupos religiosos. Ocorre que atéa década de 1970 nem as religiões da 

ayahuasca eram assim definidas e nem era tão imperativo uni-las num denominador comum, 

quanto passa a ser com a expansão do número de fiéis a partir da década de 1980. Com a 

expansão e a criação de núcleos religiosos em grandes capitais como Rio de Janeiro, Brasília 

e São Paulo, esses gruposdespertaram a atenção da mídia e das autoridades e deixaram de 

representar uma questão regional para representar um problema de ordem nacional. Os 

significados auferidos à bebida ritual pelos envolvidos na polêmica foram diversos. Para 

algumas pessoas a decocção representa um espírito com o qual se interage e se aprende,para 

outras o sangue do próprio cristo reencarnado na forma de vegetal,a bebida também é 

compreendida como uma forma de cura e uma forma psicodélica de expansão da consciência, 

por fim, ela seria ainda considerada um objeto científico, uma droga e uma panacéia.  

Diante de um amplo espectro onde se encerram contrapostos de entendimento tão 

díspares como as concepções de sacramento e droga, o poder público brasileiro iniciou uma 

investigação chefiada pelo CONFEN atual CONAD a fim de dirimir as principais questões 

postas no jogo de significações, que por sua presença pública interpelou o Estado a cumprir 

suas funções de garantir a liberdade religiosa e de consciência e concomitantemente zelar pela 

ordem e pela vida. Nesse momento, conseqüentemente, foi necessário lidar com uma difícil 

ambigüidade: manter os compromissos assumidos através da adesão à política proibicionista 

além de zelar pelo principio de laicidade, segundo o qual não deveria haver intervenção 

estatal em assuntos religiosos e nem intervenção religiosa nos assuntos públicos de interesse 

da sociedade. 

Durante esse período, o Brasil era cingido pelas políticas de modernização promovidas 

pelo Regime Militar, o território amazônico, sobretudo,foi alvo de grandes projetos de 

integração nacional que acercaram a região a outras realidades regionais. Política e 

culturalmente vivenciava-se uma crise cujas manifestações mais negativas eram a repressão 

violenta e a censura.Esse momento coincide com o momento em que os países signatários da 

Convenção Única das Nações Unidas de 1971 passam a enfatizar o combate às drogas 

internamente preparando suas instituições para exercer essa função. Em Rio Branco no Acre, 

o primeiro posto da Polícia Federal começou a operar em 1974, a partir daquele momento o 

principal objetivo seria apurar o consumo de substâncias consideradas ilícitas (GOULART, 

2005: 266;MACRAE2005:466,467).      
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O segundo período delimitado por Goulart (2004, 2005), insere-se nesse contexto, a 

desconfiança e as acusações para com os grupos religiosos e entre eles passa a ter como 

principais marcadores as categorias de “seita”, “lavagem cerebral”, “droga” e “vício”.  Trata-

se, portanto, de provar publicamente que o Daime e o Vegetal são substâncias que não se 

enquadram nesses termos.Após a morte de Irineu Serra em 1971, do grupo original do Santo 

Daime derivou uma entidade religiosa liderada por Sebastião Mota de Mello e conhecida 

como Santo Daime – Iceflu. Não obstantea proximidade com o formato ritual criado por 

Mestre Irineu, o grupo do Padrinho Sebastião sediferenciou deste ao adotar um 

experimentalismo vegetalista, ao se aproximar das religiões afro-brasileiras, adotar um 

modelo de organização comunitário e um expansionismo religioso que lhe propiciou 

transformar-se na religião da ayahuasca com maior número de fiéis no Brasil e no 

mundodepois da UDV. Em comparação às demais religiões ligadas à mesma tradição, essa 

religião foi a que sofreu maior exposição midiática, em virtude da estranheza que causava seu 

modo de vida no cenário urbano, da adesão de pessoas com certa projeção social, como 

Lucélia Santos, Ney Matogrosso, Maitê Proença dentre outros artistas e intelectuais e em 

virtude de seu caráter eclético. Dentro da prática do seu experimentalismo vegetalista, o grupo 

inseriu aCannabis Sativa em sua cosmologia ritualizando-a e sacramentando-a sob a 

designação de Santa Maria, outro fato que chamou muito a atenção e justificou a acusação de 

tráfico de drogas.  

Em 1982 o governo brasileiro instituiu a primeira comissão de investigação das 

religiões da ayahuasca com a participação de acadêmicos e militares que concluiu não haver 

motivos para a proibição da decocção usada ritualmente. Entre idas e vindas das decisões 

governamentais o debate sempre girou em torno da associação da ayahuasca à noção droga 

enquanto algo negativo e prejudicial às pessoas e à sociedade.  

Em 1991, representantes dessas religiões se reuniram para publicar uma Carta de 

Princípios onde se auto-definiram como usuários do chá Ayahuasca e fixaram a formula, a 

forma de preparo e de uso desta substância.  Durante as negociações para a apresentação desse 

documento, o grupo do Iceflu se comprometeu a suspender o consumo sacramental da Santa 

Maria, a fim de evitar que os grupos e seus fiéis fossem associados ao mundo das drogas.  

Pouco tempo depois, em 1992, foi realizada em Rio Branco capital do Acre a Primeira 

Conferência Internacional da Ayahuasca que, segundo Labate (2005: 412), teria oficializado 

as práticas ayahuasqueiras frente à sociedade e contribuído para forjar uma aliança pan-

religiosa simbolizada no uso do termo ayahuasca, que é proveniente de uma língua americana 
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pré-hispânica o quéchua. Nesse mesmo ano, após ter realizado estudos nas áreas de 

toxicologia, antropologia, psicofarmacologia, psicologia e psiquiatria, o Confen emitiu 

parecer favorável à manutenção da ayahuasca fora da lista de substancias proscritas. 

A meu ver essa oficialização evoca as noções de espaço e de tempo necessárias para 

legitimar a identidade e a autenticidade das práticas ayahuasqueiras, referência fundamental 

para garantir sua inserção na sociedade nacional da região latino-americana.Trata-se de uma 

ação que se insere nos cânones de um modelo de convivência, num cerco. Seguindo a reflexão 

de Sloterdijk (2008: 60), é visível que esse procedimento liga irremediavelmente essas 

práticas a uma corrente de origem e procedência manejada pelo pensamento genealógico que 

estabelece, nas palavras do autor, a “preponderância do parentesco de da territorialidade sobre 

a simpatia e a liberdade de movimento”.Nesse sentido, fixar a relação do transcendente 

contido na ayahuasca com um lugar de origem comum que é a pan-amazônia, faz com que a 

temporalidade cronológica se esvaia dando a oportunidade para o pacto comunitário 

primordial e a Aliança seaproximarem pela lei e se ligarem pelo direito
44

.Esse efeito de 

aproximação entre o discurso religioso e o discurso político, é apontado por Paula Monteiro 

(2012: 171), como um dos fundamentos da participação política no Brasil. Segundo a autora, 

durante o processo de formação do Estado Nação brasileiro, categorias de longa duração 

características do discurso teológico, tais como direito natural, comunidade e justiça, 

“imantaram e se combinaram a outras tradições políticas de modo a constituir nossa visão de 

sociedade democrática”. 

Contudo, a despeito de a utilização da designação geral ayahuasca por essas religiões 

ter se tornado ponto pacífico no que concerne às relações com a sociedade e o Estado, os 

esforços de homogeneização do discurso e dos posicionamentos não ficaram imunes a 

diferenças e conflitos entre os grupos. Como assinalou Goulart (2004: 274), é bastante 

freqüente a demanda por normatização do uso da decocção entre os próprios adeptos das 

diferentes religiões da ayahuasca. Esta se constitui talvez, no principal ponto nodal nas 

relações entre esses grupos e, por conseguinte, na formatação de estratégias comuns entre 

eles.  

No inicio da década de 2000, por exemplo, o IBAMA (Instituto Brasileiro do meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) demonstrou preocupação com a extração das 
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 Peters (2007: 30 – 39) explica que a Aliança representa o pacto de Abrão com Javé, onde este faz as seguintes 

promessas “Farei de ti uma grande Nação” (12,2) “à tua descendência eu darei esta terra” (12,7), em troca da 

adoração exclusiva.   
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espécies nativas necessárias a preparação da decocção e realizou investidas para regulamentar 

essa atividade. Em contrapartida, membros dessas religiões redigiram uma Carta de intenções 

que foi enviada a este órgão e posteriormente foi incorporada na Portaria nº 4 publicada em 

2001, que normatizou a coleta e o transporte da matéria prima em questão. Após ES ta 

conquista, porém, as diferenças religiosas que se sobrepuseram aos interesses coletivos 

(GOULART 2004: 275). Ao longo dos anos, situações desse tipo se repetiram e foi ficando 

claro que uma designação adotada para dar unidade e legitimidade aos fiéis foi transformada 

em alvo de disputas para provar quem é mais representativo da tradição e, portanto, quem 

possui mais legitimidade para estar no espaço público e defender a causa da ayahuasca. Com 

o agravante de que, o reconhecimento neste espaço invariavelmente adquire não só o 

significado de inserção na sociedade nacional, mas do ponto de vista religioso significa a 

corroboração de verdades doutrinárias.  

Em 2010, depois de mais ou menos trinta anos de negociação entre entidades 

religiosas e o Conad (Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas) foi publicada uma 

resolução que autoriza o uso religioso da ayahuasca no país. Contudo, a natureza da função 

dos órgãos que lidaram com o processo de regulamentação da ayahuasca, que é de combate e 

prevenção ao uso de drogas, nos deixa entrever uma conciliação entre a política proibicionista 

e a liberdade religiosa. Conciliação esta que se tornou possível, porque em contrapartida à 

argumentação culturalista sobre o fenômeno houve uma compreensão de argumentos 

biomédicos e jurídicos, de que não se tratava de uma substância que pudesse ser considerada 

um tipo de droga.Vemos nesse processo, o quão importante é para este aparato apreender o 

fenômeno de forma unificada, o que significa encarar a bebida como se ela tivesse 

propriedades fixas, independente dos seus contextos doutrinários de uso. Dessa maneira, a 

categoria ayahuasca o possibilita exercer sua vocação ordenadora e ao mesmo tempo absorver 

certa diversidade existente no pluralismo religioso. 

Nesse processo, contribui mormente o papel exercido pela comunidade científica na 

unificação do uso do termo e na legitimação social dos grupos usuários do chá. A categoria 

religiões ayahuasqueiras brasileiras foi cunhada nesse contexto e segundo Labate et al  (2008: 

23) apareceu Ipsis litteris pela primeira vez na obra organizada por Araújo&Labate(2009), “O 

uso ritual da ayahuasca”. Esta obra, de acordo com Marcelo Mercante (2003), demarcou o 

estabelecimento de uma subárea ou campo de estudos, a antropologia da ayahuasca. A qual, 

posteriormente, com o crescimento vertiginoso dos estudos sobre o tema em outras áreas 

como farmacologia, psicologia, psiquiatria, artes e ciências humanas constituiu um “campo de 



69 
 

estudos das religiões ayahuasqueiras” (LABATE et all  2008: 55). A definição oferecida por 

Goulart (2004) é bastante ilustrativa dos caminhos percorridos por este processo de 

formatação: 

A expressão religiões da ayahuasca ou ayahuasqueiras foi inspirada em 

definições e categorias dos próprios adeptos dos grupos pesquisados. Afinal, 

independentemente da linha ou da divisão à qual pertencem, todas estas 

religiões se definem a partir do uso da ayahuasca, ou seja, é assim que elas 

se auto-identificam, como também identificam umas às outras. 

Simultaneamente, é como religiões da ayahuasca que elas são 

imediatamente conhecidas por demais grupos religiosos e na sociedade mais 

ampla. Trata-se, portanto, de um termo que expressa o modo como estes 

cultos religiosos são reconhecidos, seja por eles mesmos ou por outros. A 

noção aparece ainda nos primeiros trabalhos sobre estas religiões, mesmo 

que definida ou utilizada de forma tênue e indiretamente, para depois se 

consolidar como uma referência conceitual neste campo de 

estudos(GOULART 2004: 8-9). 

Conforme nos sugere Labate et all  (2008: 55), tanto essas categorias quanto a própria 

ênfase que muitos estudos colocam no uso da substância em si, desprezando demais aspectos 

da questão, devem ser postos sob perspectiva analítica. Podemos considerar que este exercício 

é realizado por Alberto Groisman (2011), ao refletir sobre as formas de tensão entre 

visibilidade e invisibilidade que as religiões ayahuasqueiras vivenciam. Nessa tensão, 

segundo o autor, o religioso, o jurídico e a saúde apresentam relações delicadas e 

estratégicasentre si, que vão sendo definidas por cada um dos pólos, ou seja, pela lógica da 

visibilidade e pela lógica da invisibilidade. O influxo da invisibilidade caminha no sentido de 

apagar, proibir, coibir, escamotear, coisificar, controlar e perverter o fenômeno do uso da 

ayahuasca. A percepção dos Estados nacionaissobre a liberdade de modificação dos estados 

de consciência participa desse polo, motivadaprincipalmente por um principio de negação da 

validade dessa modificação como experiência de exploração espiritual, cognitiva, filosófica e 

cultural (GROISMAN 2011: 9). Para o autor, a incidência deste princípio através do influxo 

da invisibilidade sobre as religiões em questão, provoca nesta outra ponta a reorganização dos 

discursos, da liturgia e da sociabilidade. Logo, afirma Groisman (2011: 9), ao procurar 

“responder às expectativas de controle, de julgamento e de normatização jurídica” esses 

grupos realizam uma “conversão ao Estado”, ou ainda recorrem a “um cinismo nefasto e 

incompatível com uma “cosmo-ideologia”. A valorização do controle e da rigidez, em 

detrimento de um ordenamento maleável e da experiência criativa proporcionada pela 

ayahuasca, alimenta estigmas e disputas entre as religiões da ayahuasca. Opera-se então a 

força da invisibilidade no âmago da pulsão pela visibilidade que é o próprio sacramento, sua 

origem e a experiência revelatória que ele produz.  
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Recentemente, os pedidos de patrimonialização da ayahuasca encaminhados por 

representantes do Santo Daime, da Barquinha e da UDV no Acre e pelo Santo Daime Iceflu 

no estado do Amazonas, desvelam o panorama atual das contendas vivenciadas pelas religiões 

ayahuasqueiras, em torno da concepção de tradição e da inserção na sociedade nacional. 

Nessa configuração política, vemos uma associação que, segundo Santos (2010), forma uma 

rede de patrimonialização e torna três experiências com a decocção equivalentes perante o 

Estado e dissimiles de quaisquer outras. Enquanto que, por outro lado, notamos o movimento 

de um dos grupos que vetoriza de forma isolada um processo análogo o Santo Daime Iceflu. 

Uma das razões que instaram esta iniciativa é o fato de o Iceflu ser encarado como uma 

dissidência pelos demais grupos, poderes e agentes políticos acreanos, que têm evitado 

convidar o grupo do Padrinho Sebastião a participar das discussões locais. Além disso, mais 

especificamente sobre a bebida sacramental, há um esforço da citada associação em separar o 

nome Daime, que denominaria apenas a decocção usada pelo grupo do Mestre Irineu, do 

nome Santo Daime que ficaria relegado ao grupo dito dissidente (LABATE, 2011). De acordo 

com Santos (2010), “comunidades tradicionais da ayahuasca”, “comunidades originárias” e 

“comunidades ecléticas” são concepções forjadas na solicitação por patrimonialização 

realizada por aqueles primeiros grupos para designar respectivamente, a eles mesmos, os 

povos indígenas e finalmente, o Iceflu e os agrupamentos qualificados de “neo-

ayahuasqueiros”. Porém, essa formatação generalizante parece ter mais a função política de 

separar o nós dos outros, estabelecendo pressupostos hierárquicos para contextos de uso da 

ayahuasca do que traduzir a complexidade sobre a qual o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) deve atuar.Já nos centros urbanos, surgiram novas modalidades 

de consumo da ayahuasca através de grupos que Labate (2004) denominou de neo-

ayahuasqueiros e que são intrinsecamente influenciados pelo fenômeno da “nova consciência 

religiosa” revelado pelas pesquisas de Luiz Eduardo Soares (1994). Os neo-ayahuasqueiros 

seriam fruto da expansão do Santo Daime e da UDV nos anos 70 e 80 do século passado e a 

sua forma de consumo da bebida configura-se a partir de novos rituais elaborados com 

referências filosóficas, existenciais e terapêuticas de cunho espiritualizante e situados entre a 

crítica ou rejeição dos modelos tradicionais e a preocupação em não deslizar para o uso tido 

como profano das drogas.  

Como se pode notar, os desafios são muitos e cada um dos sujeitos envolvidos tem 

participado segundo interesses às vezes coletivos, mas muitas vezes isolados. De qualquer 

maneira, após dar inicio aos trabalhos de inventario do uso ritual da ayahuasca em 2011, a 
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atuação do IPHAN poderá demarcar uma transição do estigma de droga para o status de bem 

cultural nacional, para essa substância, conforme indicou Labate (2011). Uma tendência que é 

seguida de perto pelo recém formatado movimento ayahuasqueiro, que aliado a representantes 

de diversos grupos ayahuasqueiros, exceto do grupo remanescente do fundador do Daime 

(CICLU - AC), gestores públicos e acadêmicos, realizou no Rio de Janeiro em 2011 o I 

Encontro da Diversidade Cultural Ayahuasqueira, com o apoio do Ministério da Cultura. 

Todavia, considerando o atual contexto do proibicionismo, essa dinâmica, poderá vir a 

tensionar as relações com o Estado. Como ocorreu quando se deram os primeiros impactos da 

expansão das religiões ayahuasqueiras, mas agora numa outra dimensão. Nesta dimensão, a 

intolerância oficial para com os estados modificados de consciência deverá ser contrastada de 

forma mais contundente com as variadas formas de se explorar a substância que até agora se 

convencionou chamar de ayahuasca. Conjuntamente, talvez seja necessário repensar a 

natureza dessa substância, sua fórmula básica, quiçá incluindo ou remetendo a analogias com 

outras espécies vegetais, além de rever como os âmbitos político-institucionais em jogo 

concebem o religioso. 

Até hoje, a tensão imposta pela guerra contra as drogas obriga as entidades 

ayahuasqueiras que ao se converterem ao Estado, nos termos de Groisman (2011), participem 

dessa guerra. Ora,numa guerra o controle é exercido por um Estado de exceção, então é 

necessário ter muito bem claro até que ponto se deseja caminhar ombro a ombro com esse 

Estado. Aqui, as acusações e desobediências podem ter conseqüências desastrosas, e o 

horizonte pode ser o culturicidio. Infelizmente, como demonstram alguns pesquisadores 

(GOULART 2008; MACRAE 2005), os grupos ayahuasqueiros têm utilizado categorias que 

provêm do vocabulário produzido por essa guerra, tal como traficante e drogado, para se 

acusarem. Isso ficou bastante demarcado no que diz respeito a um dos grupos, o Santo Daime 

– Iceflu, devido à incorporação da Santa Maria (Cannabis Sativa) no seu panteão de plantas 

sagradas.  A fim de encerrarmos por hora este ponto, vale destacar o comentário de Groisman 

(2011: 11) sobre o envolvimento dos grupos ayahuasqueiros na questão pública das drogas: 

É importante dizer que as religiões ayahuasqueiras não são nem indefesas, e 

nem desprotegidas. Mas é importante enfatizar que o cultivo de uma lógica 

obscurantista tem permitido muito pouca fluência em suas interlocuções, 

fundamentalmente com os governos de outros países, que processam seus 

membros como “traficantes”, e apreendem e abordam seu sacramento como 

uma droga perigosa.  

O cultivo dessa lógica, não se dá somente quando se apropria do vocábulo 

estigmatizante para definir o outro, ocorre igualmente quando se evita considerar que a 
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ayahuasca também é uma droga, no sentido que o termo grego phármakon pode auferir a esta 

palavra. Crendo-se guarnecido de qualquer estigma abrigado dessa guerra na égide do 

sacramento religioso. Como salientaram Labate & Tupper (2014) distanciar-se da discussão 

sobre as drogas não evita que o International Narcótics Control Board (INCB) continue 

recomendando aos governos através de seu relatório anual, que estes exerçam constante 

vigilância sobre o uso e o abuso da ayahuasca. Até aqui pudemos perceber o quão difícil seria 

tratar as religiões ayahuasqueiras como uma categoria homogênea. Vimos que as pesquisas 

sobre elas e a própria dinâmica da relação entre esses grupos, a sociedade e o Estado tiveram 

a felicidade de renovar o interesse pela cultura ameríndia. E tudo isso nos conduziu ao 

encontro de uma grande diversidade de expressões que denominam a decocção, muitas das 

quais se reinventam no meio urbano e todas ampliando a problemáticada convivência social 

com alteradores da consciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -Usos da ayahuasca  

Os primeiros seres vivos da terra pertencem ao reino vegetal, milhões de anos 

depois,evoluindo a partir de espécies primatas, o homem se beneficia de toda a evolução 

celular proporcionada por esse reino, interagindo com ele numa existência ecodependente. De 

acordo com Edgard Morin (I 2013:250), a ecodependência exprime-se através do 

desenvolvimento complementar (mas também antagônico e concorrente) entre os seres vivos 

em geral, em suas autonomias e dependências com relação ao ecossistema e oscilando entre 

equilibro e desequilíbrio.  

Segundo o autor (MORIN III 2012: 45-65), todo ser vivo auto-organiza-se e esta 

organização,mesmo sendo singular e autônoma, é uma auto-eco-organização, porque integra a 
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ordem e a organização do seu meio, a eco-organização. Toda organização é uma atividade 

computante, que é uma (re)organização de caráter cognitivo dotada de instancias 

informacional, simbólica, memorial e programática e cujo objetivo último é a 

produção/manutenção da vida. Desse modo, a computação pode reconhecer substâncias 

assimiláveis ou não e determinar comportamentos em função da vida.  A organização celular, 

por exemplo, como atividade computante goza de uma dimensão cognitiva que lhe é inerente 

e lhe permite reconhecer substâncias, acontecimentos, modificações do meio interno e do 

exterior, o que finalmente produz sua sobrevivência e um enraizamento vital do 

conhecimento. Logo, toda operação cognitiva comportaria, “uma reminiscência anterior a 

qualquer saber e disporia de ‘formas a priori’ próprias, não à sensibilidade, mas à auto-eco-

organização onde o macro-tudo do mundo em torno está subentendido no micro-tudo do ser”.  

Essa digressão pode nos ajudar a compreender a interação do homem com as espécies 

vegetais psicoativas. O desenvolvimento complementar vivido através da auto-eco-

organização entre homens e plantas poderia ter conduzido ao compartilhamento de 

conhecimento vital entre as espécies, que se manifestaria na computação interna do seres e, 

portanto, na sua auto-eco-organização. O que suscita a questão: poderíamos nos encontrar 

com o macro-tudo do mundo vegetal no micro-tudo do ser humano?   

Tal questão não é aleatória, pois pesquisas científicas comprovaram a existência no 

corpo humano de substâncias como amorfina, os canabinóides e adimetiltriptamina, 

encontradas respectivamente nas plantas Papaver somniferum, Cannabis Sativa, e Psychotria 

viridis, ou Psychotria cartagenensis ou Diplopterys cabrerana. Mais do que isso, comprovou-

se a existência não só das endorfinas, dos endocanabinóides e da DMT endógena, mas 

também de sistemas internos responsáveis pela sintetização, catalisação e degradação dessas 

substâncias e receptores cerebrais para elas, como os receptores opióides e os receptores 

canabinóides.Ao que tudo indica, o corpo humano encontra-se adaptado para absorver e/ou 

prover tais substâncias e certamente isso possui alguma função evolutiva muito importante, 

cuja relação com o cultivo e o consumo das citadas plantas ainda não foi explorada.   

O sistema endocanabinóide atua na diminuição da dor, na regulação do sono, do 

apetite e da memória de curta duração, além deser imunoestimulante e antitumoral e de ter 

ação vasodilatadora que impede subidas bruscas da pressão arterial, dentre outras funções 

(ABREU & FRANCISCHETTI 2006). A publicação dos resultados de pesquisas científicas 

sobre esse sistema tem aberto perspectivas positivas para o uso medicinal da Cannabis e 

produtos derivados. Segundo o neurocientista da Universidade de Brasília (UNB) Renato 
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Malcher-Lopes (2014), problemas no sistema endocanabinóide podem acarretar uma série de 

distúrbios e doenças, o autismo e a epilepsia são as mais graves. Em contrapartida, óleo de 

Cannabis contendo altos índices da molécula canabidiol (CBD), tem contribuído 

enormemente para aliviar o sofrimento de pessoas portadoras de epilepsia crônica
45

. 

Juridicamente, países como Uruguai e Estados Unidos avançaram no sentido de reformular os 

parâmetros normativos de convivência do homem com a planta, o primeiro legalizando a 

produção, a distribuição e o consumo e o segundo permitindo o uso medicinal da cannabis em 

dezenove estados, mais Distrito Federal, regulando o uso recreativo em Washington e 

Coloradoe legalizando o uso no Alaska e Oregon.  

Quanto à dimetiltriptamina,constatou-se que a produção endógena dessa molécula é 

regulada pela ação de enzimas monoaminaoxidase (MAO) que a degradam e impedem, assim, 

quea DMT se acumule e inunde o cérebro causando efeitos alucinógenos. A barreira 

hematoencefálica, que deixa entrar nas células cerebrais apenas células simples como 

aminoácidos e glicose, está programada para permitir a entrada de DMT. Isso quer dizer que 

se a ação da MAO for neutralizada ou se o próprio organismo produzir uma excessiva 

quantidade de DMT num lapso de tempo, o cérebro processará uma maior quantidade destas 

moléculas desencadeando seus efeitos. Isto parece ser o que ocorre nas chamadas experiências 

de quase morte ou em algumas experiências de êxtases autoinduzidos. Um dos grandes 

pesquisadores da DMT, pioneiro na realização de experimentos laboratoriaiscom esta 

molécula em humanos,Rick Strassman defende que a glândula pineal é a grande sintetizadora 

dessa molécula no organismo e responsável pelo desencadeamento de experiências místicas, 

por isso a DMT poderia ser qualificada como a molécula do espírito.
46

 

Todavia, de acordo com o informativo publicado pelo pesquisador da Universidade 

Federal Paulista (UNIFESP) Eduardo Schenberg (2015), os pesquisadores húngaros Ede 

Frecska e Áttila Szabó elaboraram uma teoria segundo a qual a DMT seria sintetizada 

principalmente nos pulmões e não na glândula pineal. Os pulmões possuem uma enorme 

quantidade de INMT, a enzima responsável pela formação da DMT, mas também possuem 

uma proteína que a inibe e que poderia ser desativada em certas ocasiões, por exemplo, 

                                                           
45 Sobre esse tema ver especialmente o sensível documentário Ilegal: a vida não espera (2014) dirigido por 

Tarso Araujo e Raphael Erichsen e que conta a história de famílias que se arriscam no contrabando de CBD para 

tratar seus entes queridos no Brasil.  
46

 Estas informações estão baseadas no documentário DMT – A Molécula do Espírito (DMT – The Spirit 

Molecule 2010), dirigido por Mitch Schultz descreve as pesquisas desenvolvidas por Rick Strassman da 

Universidade do Novo México sobre a ação dessa molécula. Para mais informações: 

<www.thespiritmolecule.com> ou <http://www.rickstrassman.com>. 

https://www.researchgate.net/profile/Ede_Frecska
https://www.researchgate.net/profile/Ede_Frecska
http://www.researchgate.net/profile/Attila_Szabo4
http://www.rickstrassman.com/
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mediante um alerta de falta de oxigênio no cérebro. Como a DMT dentro das células pode se 

ligar a um receptor chamado Sigma-1 localizado perto da mitocôndria, o pulmão celular, 

liberando DMT os pulmões poderiam mandar uma mensagem química para as mitocôndrias, 

numa espécie de elo fractal entre a respiração macro e a micro.  

Enfim, os avanços da ciência modernaainda são pequenos no que se refere a desvendar 

o papel dos sistemas bioquímicos supracitados enquanto partes na auto-eco-organização 

humana e de certa forma como mediadores na relação dos homens com o reino vegetal. As 

condenações taxativas das substâncias e dos saberes que se formaram historicamente sobre 

elas, dificultaram esses avanços, ofuscando a consciência do homem sobre sua abertura em 

relação à sua natureza e sobre sua ecodependência. Segundo Morin (I 2013: 254) essa 

abertura pode ser definida da seguinte maneira: 

A abertura, para os seres terrestres práxicos, é a dupla abertura de entrada e 

saída para o ambiente aleatório, placentário, nutritivo, inimigo, ameaçador, é 

a troca permanente e múltipla com este ambiente, é a organização 

interna/externa, generativa e fenomenal, ligada a esta troca, é a dependência 

ecológica é a autonomia do ser individual, é a existência.     

O distanciamento que o homem tomou em relação a essa noção de abertura tem como 

um dos seus sintomas, a crise ecológica atual que manifesta-se tanto no meio ambiente, 

através do aquecimento global,de epidemias, da insalubridade do ar e da água, 

empobrecimento do solo, da fauna e da flora, quanto nos desequilíbrios individuais 

sintomáticos de um consumismo hedonista, que conduz a adições a drogas lícitas e ilícitas e a 

manias alimentares.  

Como afirma Boaventura de Souza Santos (2000: 60), o modelo de racionalidade 

moderno nega a racionalidade de outras formas de conhecimento que não as pautadas por seus 

princípios epistemológicos e regras metodológicas, dentre as quais a mais importante é o 

distanciamento da natureza considerada um objeto inerte dotado de leis mecânicas passíveis 

de serem dominadas. Essa racionalidade técnica pressiona as demais racionalidades buscando 

colonizá-las e causando a renúncia à interpretação da vida. Nesse contexto, o prazer e a saúde 

do corpo e da mente ficam a cargo de especialistas de áreas específicas da biologia humana e 

passa a fazer parte de um circuito de automatismos ordinários em que o rendimento laboral, a 

fadiga como diz Sloterdijk (2008: 56), é visto como o único vetor da sobrevivência no meio. 

Contudo, conforme sublinhou Morin (II 2011: 93, 95), “a humanidade passou da 

atividade integrada nos ecossistemas à conquista da biosfera, mas não escapou à biosfera”, tal 

realidade nos orienta a adotar um olhar ecológico se quisermos superar a polarização entre a 
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eco-organização natural e a sócio-organização humana e preservar a vida na terra. “Ao 

suscitar o problema de relação homem/natureza no seu conjunto, na sua extensão, na sua 

atualidade, a ciência ecológica converte-se numa ciência/consciência planetária”, afirma o 

autor. Considero que uma revisão dos usos da ayahuasca e das proximidades que se estabelece 

ou não com a natureza através dessas práticas possa contribuir com uma reflexão ecológica no 

sentido apontado por Edgard Morin.  

De acordo com Labate & Tupper (2014) compreensões que permeiam essas práticas 

como a de que a substância psicoativa representa uma “planta professora”, uma “planta de 

poder” ou uma “ferramenta cognitiva” podem ter valor heurístico para ampliar concepções de 

conhecimento arraigadas no paradigma científico moderno, como as descritas acima. São 

epistemologias sui generis com as quais nos defrontamos ao pesquisar o fenômeno do uso da 

ayahuasca e diante das quais podemos escolher aplicar ou não conceitos reducionistas, como a 

própria idéia de substância psicoativa que venho utilizando, a qual possui um viés biomédico 

e não dá conta de descrever a compreensão nativa ou o espectro de atuação que as pessoas 

consideram que a bebida tem.        

O uso do termo droga, por sua vez, poderia ser apropriado caso não estivesse 

carregado de um sentido moralizante e pejorativo como se encontra atualmente. Retirada essa 

carga negativa, a idéia de droga remete à idéia de phármakonque muito sucintamente poderia 

ser compreendido como remédio/veneno dependendo da maneira como é manipulado e em 

que contexto. O filosofo Jacques Derrida (1991), ao explorar o significado dessa palavra nos 

escritos de Platão, alerta para o fato de ela não poder ser traduzida do grego com um sentido 

único e fechado, pois isso mutilaria todo o seu potencial. Seguindo suas palavras temos que: 

[...] a tradução por remédio desfaz, por sua saída da língua grega, o outro 

pólo reservado na palavra phármakon. Ela anula a fonte de ambigüidade e 

torna mais difícil, se não impossível, a inteligência do contexto. 

Diferentemente de droga e mesmo de medicina, remédio torna explícita a 

racionalidade transparente da ciência, da técnica e da causalidade 

terapêutica, excluindo assim, do texto, o apelo à virtude mágica de uma força 

à qual se domina mal os efeitos [...] Esta dolorosa fruição, ligada tanto à 

doença quanto ao apaziguamento, é um phármakon em si. Ela participa ao 

mesmo tempo do bem e do mal, do agradável e do desagradável. Ou, antes, é 

no seu elemento que se desenham essas opções (DERRIDA 1991: 44,46). 

Como o filosofo deixa entrever, o entendimento unívoco da palavra obscurece o 

contexto, o outro pólo constituinte e a passagem de um oposto a outro, nem todo veneno é só 

maléfico e nem todo remédio é só benéfico. Parece-me que essa abertura proposta pelo 

termophármakon como explicado por Derrida (1991) torna-o adequado para compreendermos 
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o papel auferido à decocção em questão nos diferentes contextos de uso ou ainda para 

compreendermos as intenções, ou as aspirações como diz Escohotado (2008), que direcionam 

tais usos.  

A primeira vez que o homem provou os efeitos de espéciesvegetais psicoativas 

passava pelo processo de experimentação de alimentos durante sua caminhada evolutiva. 

SegundoMackena (1992 74-80), essa experiência conduziu ao surgimento da consciência que 

viria a gerar condições para o homem fazer escolhas e usar determinadas espécies, não só por 

sua capacidade de manutenção das condições físicas, mas também porque essas espécies lhes 

davam algo além, sensações e percepções diferenciadas, compreensões enfim, experiências 

que a simples alimentação não poderia fornecer. Percorrendo esse trajeto, algumas espécies 

cujos efeitos eram poderosos o suficientes para representarem hierofania e cratofania 

(ELIADE 2010: 2-39) foram sacralizadas. Contudo, desdobramentos histórico-ideológicos 

como o combate monoteísta ao paganismo e aos rituais mágicos, a condenação e a extirpação 

de idolatrias,deixaram um vazio na historia das relações do homem com o sagrado via 

phármakon. Já no século XX, a diversidade dos objetivos humanos e das habilidades para se 

relacionar com as substâncias foi finalmente obscurecida por uma perspectiva de controle do 

corpo de viés cientificista.  

A cultura na Amazônia ainda possui um grande número de manifestações de 

interações ecodependentes em que a abertura descrita anteriormente se expressa, dentre 

muitas outras maneiras, pelos usos de substâncias psicoativas. No contexto descrito acima, 

essa realidade é uma exceção que merece atenção de um olhar ecológico. Todavia, tais usos 

possuem os mais diversos significados e intenções e o exemplo formado pelas religiões da 

ayahuasca é apenas uma dessas maneiras.  

O espanhol Antonio Escohotado (2008), reconhecido historiador das drogas e seus 

usos, expõe de maneira resumida os motivos que levam o homem ao consumo de substâncias 

psicoativas:   

As aspirações básicas do homem com relação às substâncias psicoativas 

encontram-se na busca de paz e analgesia, na busca de energia imediata ou 

excitação e na busca de viagem extáticas que dilatem os limites perceptivos. 

Os dois primeiros propósitos abarcam desde a estreita terapia médica a 

quaisquer usos singulares ou grupais, quase sempre dentro dos marcos 

profanos (como acontece com o álcool atualmente e com o ópio 

antigamente). Diferentemente, o terceiro propósito tende a marcos religiosos 

(como aconteceu com o álcool antigamente e com as demais drogas aptas 

para provocar transes visionários ou de posessão), que a corrente 
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secularizadora contemporânea transforma em metas artísticas ou científicas 

(ESCOHOTADO 2008: 123).  

Embora esta seja uma boa definição para sairmos do reducionismo que tende a ver 

todo uso de drogas como sinônimo de debilidade ou vicio e também para visualizarmos a 

existência de diferentes propósitos para esse consumo, ela especializa o uso e aufere-lhe, 

desse modo, uma racionalidade eletiva nem sempre presente nesses casos. A busca por 

viagens extáticas que dilatem os limites perceptivos aparece descolada da busca pela paz, por 

exemplo, e isso não necessariamente é assim e é importante ter em conta o entrecruzamento 

ou assimilação de aspirações. Os usos da ayahuasca problematizam essas aspirações e 

proporcionam um referencial reflexivo. SegundoMacRae (1992: 29) os usos indígena, 

religioso e ritual terapêutico dessa bebida podemestar motivados pela busca do êxtase místico, 

da depuração do corpo e da organização social, na medida em que pode incitar o individuo a 

refletir sobre seu papel nas relações interpessoais.  

Outra intenção de uso que pode ser incluída nessa recensão é a intenção da descoberta 

científica, que tem sido levada a cabo por membros da comunidade científica pertencentes a 

diferentes áreas do conhecimento, dentre as quais sublinho a neurobiologia, a química e a 

farmacêutica. Enfatizo o uso científico nessas áreas, pois estas apresentam um modo 

particular de apreensão da experiência caracterizado pela utilização de instrumentos 

mecânicos e eletrônicos de medição, questionários fechados eayahuasca 

liofilizada encapsulada em laboratório. Isso se refere a um ambiente de pesquisa onde o 

controle sobre a experiência com a bebida é maximizado e onde o principio disjuntivo entre 

sujeito e objeto fica mais evidente. Trata-se de tentativas de conhecer a substância e seus 

efeitos enquanto composto orgânico num contexto totalmente afastado do contexto histórico e 

ordinário de uso. No entanto, é interessante apontar que entre as formas de uso estritamente 

religiosas e terapêuticas e esta última, um tanto quanto objetivada, existe uma linha 

intermediária, a qual é formada por investimentos científicos atrelados a interesses religiosos, 

cuja expressão mais evidente é o Departamento Médico Científico da União do Vegetal. 

A seguir descreverei e comentarei algumas formas de uso da ayahuasca e formarei, 

assim, um panorama a partir do qual seja possível observar essas variações como um conjunto 

de formas de abertura na e da auto-eco-organização.  

Povos da Floresta: índios e seringueiros 
47

 

                                                           
47A divisão entre os subtítulos apresentados neste capítulo é similar à divisão adotada no livro 

organizado por Araujo & Labate (2009) O uso ritual da ayahuasca. De fato, o subtítulo da primeira 
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Depois da conquista da América a farmacopéia indígena da região amazônica foi 

praticamente ignorada pela ciência moderna por pelo menos três séculos. No transcorrer desse 

período muitas espécies e conhecimentos foram perdidos a causa da exploração seletiva da 

natureza segundo os critérios comerciais das metrópoles e do preconceito para com a 

mentalidade nativa. O interesse por esse saber e seus objetos gerou investimentos mais 

sistemáticos somente a partir de meados do XIX, mas principalmente no século XX.  

Um investimento desse gênero foi o realizado pelo botânico inglês Richard Spruce, 

que em 1849 viajou pela América do Sul com o objetivo de investigar a flora do amazonas e 

depois de vários anos de pesquisa enviou à Inglaterra milhares de espécies de angiospermas, 

exemplares de fetos, liquens, musgos e hepáticas. O primeiro registro da espécie 

Banisteriopsis Caapi foi realizado por Spruce em 1852, depois que ele participou de uma 

cerimônia realizada pelos índios Tukano da Amazônia colombiana onde há ingestão da bebida 

caapi.Tratava-se da cerimônia Yuruparí,que é guiada pela música de flautas e trombetas feitas 

a partir de tronco de palmeira e tocadas somente pelos homens, numa celebração ao mito 

cosmogônico de mesmo nome (MACKENA 1992:260; SEAWARD 2000). 

Segundo Schultes (1976: 101-110), as cerimônias onde ocorre ingestão de ayahuasca 

encontram-se profundamente enraizadas na mitologia Tukano e a mais famosa delas é 

Yuruparí, uma cerimônia iniciática destinada aos meninos adolescentes que entrarão na idade 

adulta.  O consumo da ayahuasca ou caapi nessa ocasião é entendido como um caminho para 

se retornar às origens do mundo e “ver”os deuses, a criação do universo, dos homens e dos 

animais. Esta experiência, segundo o autor,parece convencer os índios da realidade de suas 

crenças, uma vez que eles testemunham através da visão tudo o que existe na verdadeira 

realidade que não é aquela da vida cotidiana, mas sim a que a bebida lhes mostra. Yuruparí é 

considerada patrimônio imaterial da humanidade pela UNESCO. 

Na atualidade o uso indígena da ayahuasca vive uma situação bastante peculiar no 

Brasil, a qual se deve à forte presença das religiões da ayahuasca no cenário nacional. Esta 

presença promoveu o uso urbano dessa bebida e recentemente ensejou o processo de 

patrimonialização desta. Nestes desdobramentos, o uso indígena, e os indígenas como 

                                                                                                                                                                                     
sessão dessa obra A ayahuasca entre os povos da floresta, é inspirado, segundo os organizadores, no 

nome do movimento ambientalista Aliança dos povos da floresta liderado porChico Mendes e o 

indígena Ailton Krenak e que reuniu índios e seringueiros no final da década de 1980 com o objetivo 

de reivindicar mudanças na política econômica para a Amazônia. Incluir certas formas de uso da 

ayahuasca sob a égide dessa nomenclatura tem uma função política, pois significa incluir esse 

fenômeno no conjunto de costumes e crenças compartilhados pelos grupos representados por esse 

movimento.    
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representantes dos saberes da ayahuasca entraram na cena pública sempre em segundo plano, 

mas com bastante empenho na tentativa de resgatar o seu papel enquanto primeiros 

consumidores e detentores dos saberes ancestrais que foram disponibilizados aos criadores 

das religiões da ayahuasca. De acordo com Andréa Martini (2014a, 2014b) da Universidade 

Federal do Acre, que trabalha no levantamento dos dados culturais indígenas que comporão o 

relatório do processo de patrimonialização da ayahuasca, na contemporaneidade existem mais 

ou menos quinze grupos indígenas que fazem uso da ayahuasca no estado do Acre. 

Entretanto, como as fronteiras na região amazônica são bastante difusas, vale mencionar que o 

uso indígena da ayahuasca, também dito uso xamânico, estende-se a diversas etnias. As 

tabelas abaixo elaboradas a partir de dados oferecidos pela autora nos ajudam a ter uma 

dimensão dessa extensão (MARTINI 2014a, 2014b). 

 

 

 

TABELA 1 

Consumidores de ayahuasca da família lingüística Tukano 

Grupos étnicos Região País 

Airo Pai  

 

Alto Rio Negro 

Uaupés 

 

Brasil 

e 

Colômbia 

 

Tucano 

Desana 

Barasana 

Cubeo 

Makuna 

 

 

 

 

TABELA 1 

Grupos indígenas consumidores da ayahuasca no Acre 

 

Tronco Linguístico Grupos étnicos Região País 

 

Aruak 

Asheninka  

 

 

 

 

 

 

Acre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil 

 

Manchineri 

Apurinã 

Araua Madijá 

 

 

 

 

 

Huni Kuin 

Yaminawa 

Yawanawa 

Nukini 

Puyanawa 
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Pano Nawa 

Kuntanawa 

Shawadawa (Arara) 

Shanenawa 

Noke Koî 

Apolima Arara 

 

 

 

 

 

TABELA 2 

Consumidores de ayahuasca dafamília lingüística Quéchua 

 

Grupos étnicos Região País 

Ingano Vale Sibundoy Colômbia 

Cofan Rio Putumayo  

San Miguel  
 

Bolívia e Peru 
Equador  

Callawaya  

Cayapa  

 

 

 

Equador 

Colorado  

Cofane  

Canelo  

Secoya  

Jiona  

Teentete  

Auca  
 

 

 

O uso indígena é bastante amplo e variado, mas há um tema comum na experiência 

com a ayahuasca nesse âmbito que é o tema da transformação em animal. Durante um ritual 

com a bebida a pessoa que a ingere pode experiênciar uma auto-transformação num animal, a 

onça e a jibóia são os mais comuns, e a partir do olhar desse animal perceber a realidade por 

um viés único. Entre os Huni Kuin no Acre o encontro com uma jibóia é repleto de 

significados, se uma pessoa que se encontra com a cobra e passa a sentir calafrios ou a visão 

turva, significa que o animal deseja compartilhar com ela algum conhecimento. A ingestão da 

ayahuasca facilita o encontro e o aprendizado com a cobra. Algo semelhante acontece entre os 

Yawanawa, para os quais é a sucuri que ensina o futuro pajé a rezar e falar corretamente as 

fórmulas de cura (MARTINI 2014a, 2014b).  

A ayahuasca indígena é amplamente reconhecida como uma fonte de saber e de 

comunicação com os seres das diferentes dimensões, ou ainda com seres da dimensão terrena 
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que se encontram distantes fisicamente. A bebida é considerada um meio de comunicação 

independente em relação aos meios criados pelo homem branco, como a televisão, o telefone, 

o avião e etc... Por fim, é importante denotar que o uso da ayahuasca entre os indígenas 

raramente ocorre de forma isolada considerando a farmacopéia amazônica desenvolvida por 

essa população, entre os Huni Kuin, os Yawanawa e os Yaminawa, por exemplo, é comum o 

uso da ayahuasca associado a outras substâncias como o tabaco inalado (rapé), o caldo de 

tabaco, da pimenta e da“vacina do sapo” ou kampõ, em línguas Pano; quer dizer a aplicação 

subcutânea da secreção doPhilomedusa bicolor. 

Outro aspecto que define a fisionomia do fenômeno do uso ritual da ayahuasca 

corresponde à intensa circulação de saberes e experiências envolvendo a bebida. Não há um 

sentido único nessa dinâmica e nem uma hierarquização estrita, assim o branco pode aprender 

com o índio e o índio pode aprender com o branco. Os Apurinã, por exemplo, teriam adotado 

o uso ritual da ayahuascaatravés das trocas realizadas com a comunidade do Santo Daime 

sediadano município de Pauini AM. Esta dinâmica estende-se às populações ribeirinhas, 

seringueiros e até visitantes estrangeiros que viajam à Amazônia hoje em dia com o intuito de 

passar por uma experiência com a ayahuasca ou para aprender a usar a bebida. Em todo caso, 

como frisou Martini (2014a e 2014b) entre todos os grupos que fazem uso ritual da ayahuasca 

existe um consenso sobre a necessidade de certa preparação para a participação e ainda mais 

para a direção de uma cerimônia com a bebida. Tal preparação diz respeito à restrições 

alimenatares, sexuais, abluções e administração de plantas complementares.  

De acordo com a autora, o uso ritual e religioso, ou ainda cotidiano, da ayahuasca 

compreende uma ampla teia de saberes. O uso globalizado convive assim, com o uso 

terapêutico, o uso ritualístico e religioso e o uso pouco afeito à orientação doutrinária, que a 

autora chama de uso autônomo. Este é um tipo de uso feito em grupo dirigido por um 

especialista que não se guia por dogmas religiosos e que é freqüente entre os trabalhadores 

das áreas florestais do Acre.  

Os seringueiros da Reserva Extrativista Alto Juruá, sobretudo, os homens e sempre de 

maneira bastante discreta, consomem ayahuasca em pequenas reuniões realizadas em 

ambientes separados dentro de suas próprias casas e num sistema de revezamento entre os 

membros do grupo. A decocção é preparada anteriormente por algum membro mais 

experiente ou alguém reconhecido por sua habilidade em escolher a matéria prima e conduzir 

a decocção ao fogo, sempre entoando canções de teor religioso ou considerado positivo e 

benéfico, o feitor também deverá ter concentração e bons pensamentos. Durante o encontro 
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em que se consome ayahuasca, a música é o elemento mais importante depois da bebida e é 

comum que um dos participantes toque violão enquanto a sessão ocorre, mas nos casos em 

que não há músico presente é usado um aparelho de som (FRANCO & CONCEIÇÃO 2009). 

Vejamos um pequeno trecho de um depoimento sobre essa forma de uso:  

  A partir de 1990, foi na época que a gente já estava com começo de criação 

da Reserva [...] funcionava também o Conselho Nacional dos Seringueiros, e 

fizeram uma proposta para o Milton Nascimento vir até aqui para conhecer 

os seringueiros, conhecer os pessoal Ashaninka do rio Amônia [...] e me 

parece que nesta viagem eu já ia guiado por Deus. Foi aonde eu fui me 

encontrar com o pajé Antonio Pianko [...] na época eu estava em outra vida: 

bebida muita bebida alcoólica, não tinha a mínima idéia do que eu queria ser 

[...] E à noite o Antonio Pianko convidou para tomar a bebida kamarãpi, 

como eles falam, e eu também tive a oportunidade de ser convidado. Foi 

aonde eu comecei a ver como é a vida espiritual. [...] Eles falaram que essa 

bebida a gente tinha que beber com quem já tivesse um bom conhecimento 

com ela, tivesse costume de beber. Então foi nesse sentido que eu também 

fiquei muito satisfeito, sabendo que essas coisas não eram a toa, que era uma 

coisa que tinha que ter respeito, segurança mesmo. [...] Dei uma mudança de 

vida muito grande, passei a ser mais obediente, passei a respeitar o ser 

Divino, todos os seres que habitam na terra e que precisam ser respeitados 

igualmente a mim [...] (FRANCO & CONCEIÇÃO 2009: 222-224).  

O relato acima revela o intercambio entre o saber indígena sobre a ayahuasca e o 

seringueiro Osmildo S. da Conceição, que acaba desenvolvendo o uso autônomo da bebida, 

mas sem perder a conexão com o conhecimento que lhe foi transferido.   

 

O Santo Daime de Mestre Irineu e de Padrinho Sebastião. 

A religião criada pelo maranhense Raimundo Irineu Serra na década de 1930 no 

Acre,o Santo Daime, é uma religião essencialmente cristã e indígena. Sobre esta base, absorve 

influencias variadas, dentre as quais se destaca a do Circulo Esotérico da Comunhão do 

Pensamento. O CECP é uma ordem esotérica portuguesa que chegou ao Brasil no inicio do 

séc. XX e que desenvolve estudos de astrologia, psiquismo humano, magnetismo, 

clarividência e psicometria. Conta o mito de fundação dessa religião, que após uma primeira 

experiência com a ingestão da ayahuasca por meio de índios da Amazônia peruana, Irineu 

recebeu instruções para fundar uma nova doutrina a partir de “mirações”, nome dado aos 

efeitos visuais provocados pela ingestão da ayahuasca. 

Numa de suas primeiras mirações Irineu avistou uma águia pousada na lua e desse 

oráculo deduziu que o astro luminoso era sua guia, águia significa a guia. Decifrando esse 

enigma então, uma belíssima senhora lhe aparece saindo da lua e se apresenta como sua guia, 
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essa deusa é a Rainha da Floresta, depois sincretizada como Nossa Senhora da Conceição. 

Após a sua experiência iniciática Irineu passou a “receber” mediunicamente os hinos de 

louvorque formaram o seu hinário intituladoO cruzeiro, considerado a principal fonte de 

ensinamentos doutrinários da religião, e que seriam cantados durante os rituais após a 

ingestão do Daime.  

O momento de ingestão do Daime é chamado de “despacho” e pode ocorrer mais de 

uma vez num mesmo ritual, os hinos são executados em instrumentos musicais e cantados 

pelos participantes que memorizaram as letras e melodias ou as acompanham através de 

pequenas encadernações. Os rituais são chamados de trabalhos,devido à ascese necessária 

para o seu cumprimento. Segundo MacRae (1992: 97), a ordem exigida no culto daimista 

pressupõe atividade psíquica e física, por vezes exaustiva.  

Os participantes iniciados na religião, ou seja, os fardados, usam dois tipos de 

uniforme, a farda azul e a farda branca. Esta última é uma vestimenta mais fina e repleta de 

simbolismos, como o uso de um broche no formato de uma estrela de Salomão com o desenho 

de uma lua e uma águia no centro. Os trabalhos de cura e de concentração são realizados com 

a farda azul e geralmente os participantes ficam sentados. Nos trabalhos de bailado, realizados 

em homenagem aos santos católicos e demais datas importantes como a do nascimento de 

Mestre Irineu, os participantes divididos entre os batalhões feminino e masculino se 

movimentam compassadamente segundo três tipos de ritmos, a valsa, a mazurca e a marcha.  

A consagração da ayahuasca nos rituais promove a comunhão divina a partir da qual 

se absorve o conteúdo moral presente nos hinos. A aprendizagem pela via divina e revelatória 

que a ayahuasca engendra, segundo os fiéis, leva à cura do espírito e do corpo. Seguindo a 

idéia do “principio da técnica corporal” elaborado por Marcel Mauss, Cemim (2009: 353) 

apresenta uma interessante interpretação sobre a mobilização da técnica no bojo da religião do 

Santo Daime. Segundo a autora, a técnica corporal daimista é aplicada ao “corpo vegetal”, 

decocção, e ao “corpo do adepto”, a fim de transformá-los em corpos divinais. As orientações 

para a execução do bailado e concentração no conteúdo dos hinos informam “técnicas do 

movimento”, as orientações para a limpeza dos vegetais que compõe a bebida, para a 

abstinência sexual e a limpeza corporal informam “técnicas de cuidados corporais”, comer 

comidas leves, não beber bebidas alcoólicas informam “técnicas do consumo”, e assim por 

diante. Trata-se de uma educação dos movimentos que torna possível o convívio mais ou 

menos harmônico entre os fiéis e entre a comunidade religiosa e a sociedade. 
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FIGURA 

Um ritual de farda branca dirigido por Mestre Irineu 

 

 

 

 

 

 

 

Como bem frisou MacRae (1992: 84), os daimistas possuem uma “constante 

preocupação em demonstrar às autoridades que o uso da ayahuasca restringe-se a fins 

ritualísticos rigidamente controlados”. Por outro lado, existe o potencial revelatório da 

ayahuasca que está constantemente influenciando rearranjos doutrinários e rituais.  

Após a morte de Mestre Irineu em 1971, Sebastião Mota de Mello ex-seringueiro e 

freqüentador assíduo do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU), criou a sua 

própria igreja e registrou-a como Igreja nomeando-a Centro Eclético da Fluente Luz 

Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS), hoje denominada Igreja do Culto Eclético da 

Fluente Luz Universal (ICEFLU). O elemento eclético consiste no elemento que mais 

caracterizará esse novo grupo do Santo Daime, que se expandiu para todos os estados 

brasileiros e para o mundo. O ritual onde é consumida a ayahuasca neste grupo possui 

basicamente o mesmo desenho do criado por Mestre Irineu, no entanto, ocorreram pequenas 

mudanças como no formato do bailado que antes era retangular e agora é hexagonal e no 

formato da mesa que seguiu a mesma mudança. Houve também uma maior abertura para o 

experimentalismo vegetalista, ou seja, para a incorporação de experiências com outras plantas 

consideradas sagradas como a Cannabis Sativa chamada de Santa Maria. A igreja do 

Padrinho Sebastião também ficou conhecida pelo seu sistema comunitário de organização e 

por receber pessoas oriundas de diversos lugares e com os mais diferentes costumes e 

formações ideológicas. Isso provocou uma efervescência cultural interna ao grupo que 

contribuiu tanto para a inserção do grupo na sociedade como um todo, como também 

contribuiu com a integração mais sistematizada do fenômeno da posessão, principalmente 
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através da criação dos rituais de umbandaime. Todavia, mesmo adotando o trabalho 

mediúnico, a Iceflu não perdeu uma característica central na doutrina inaugurada por Mestre 

Irineu, o desenvolvimento psíquico através do estudo do Eu superior. No seguinte depoimento 

do Padrinho Sebastião, podemos notar essa permanência e a valorização do vegetalismo.  

É preciso aproveitar essas ervas sagradas que nós temos e que nos levam às 

alturas espirituais. Por elas é que a vida espiritual baixa sobre nós, material, 

em qualquer lugar que nós formar e consagrar a nossa bebida, e as nossas 

plantas espirituais, nós vamos ao astral, que fica longe daqui e ao mesmo 

tempo fica bem perto daqui. Porque o corpo fica onde fica, que é uma massa 

pesada. Mas o espírito vai aonde quer, porque ele sempre volta. Medo de 

que, meus irmãos? É o tempo da verdade, é o tempo da pureza divina. Que 

ela já trouxe esse cipó, com essas maravilhosas folhas, para desenvolver o 

nosso eu interno para poder se comunicar com o interno lá do alto, do alto 

astral. O interno, falar com o de lá e o de lá com o de cá, que nós somos 

também essa outra pessoa (ALVERGA 1998: 92). 

Para Assis & Labate (2014), os dois eixos estruturais do Santo Daime Iceflu são a 

“psicoatividade” e a “miscibilidade”. Sendo o uso deste último termo inspirado na obra de 

Gilberto Freyre onde o mesmo é usado para designar a capacidade dos portugueses de se 

misturar e integrar-se a outros povos e culturas. De acordo com as palavras dos autores: 

[...] entendemos por miscibilidade a aptidão que o Santo Daime,formado 

pela confluência criativa de várias culturas religiosas, tem de se misturar 

aoutras religiosidades e incorporar elementos delas em sua cosmologia e 

prática ritual.Já o termo psicoatividade, por sua vez, remete ao protagonismo 

que o uso ritualde substâncias psicoativas apresenta no âmago desse grupo 

desde seu nascimento.Principalmente o daime, que assume papel central 

como seu sacramento e dá nome àreligião, mas também a Santa Maria, que 

demarca a identidade, diferença e oposiçãoentre os grupos daimistas e, mais 

recentemente, substâncias como o rapé e o kambô,entre outras (ASSIS & 

LABATE, 2014). 

Em virtude dessas características do ritual daimista, penso que essa seja a vertente 

aonde o entendimento sobre sacramento mais se aproxima da idéia de phármakon tal como 

Derrida a expôs.   

FIGURA 

Um ritual de farda branca 

na Igreja do Mapiá - Iceflu 
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A Barquinha de Frei Daniel  

O culto da Barquinha foi criado por Daniel Pereira de Matos, um maranhense nascido 

em 1888 que migrou para a Amazônia chegando ao Acre em 1907. Um dos mitos fundadores 

dessa religião conta que Daniel em estado de embriaguez teve uma visão de dois anjos que lhe 

entregam um livro azul, onde estão contidas as orientações para que ele funde a sua própria 

Igreja. Nessa nova comunidade de fé, os rituais também giram em torno do consumo da 

ayahuasca e da música, entretanto existe uma clara abertura para o exercício da posessão. 

Assim como Irineu que trabalhou nas forças de segurança pública, Daniel tinha feito parte da 

marinha, e provavelmente dessa experiência herdou todo um conjunto de símbolos e termos 

que organizam o ritual da Barquinha. O uniforme dos adeptos também é chamado de farda, e 

o seu modelo é baseado na farda da marinha. Segundo Goulart (2004), os seres do panteão da 

barquinha, as entidades espirituais com as quais os médiuns da casa se relacionam como guias 

no trabalho de atendimento e caridade aos visitantes da igreja, são classificados através de 

categorias militares tais como guarnições, tropas, oficiais, forças armadas e etc. eles também 

levam consigo metaforicamente capacetes, espadas e escudos. Os rituais são divididos em 

basicamente três tipos, um deles ocorre no interior do salão da igreja onde, depois de ter 

“recebido a santa luz”, todos ficam sentados ao redor de uma mesa e cantam os hinos de 

louvor “recebidos” pelo dirigente da casa, outro ritual é o do terreiro, onde os médiuns da casa 

podem incorporar livremente seus guias para trabalhar nas obras de caridade que 

correspondem à doutrinação de espíritos e à prestação de atendimento aos visitantes, por fim, 

existe o ritual chamado romaria aos santos católicos, trata-se de um ritual em que os adeptos 

ingerem pequenas quantidades de Daime durante nove dias de “penitência”, durante os quais 

também dedicam dietas e orações ao santo, uma cerimônia noturna prolongada encerra a 

romaria no nono dia.  

 Dentre as religiões da ayahuasca a Barquinha é a que mais se aproxima das religiões 

afrobrasileiras. Neste caso o desempenho mediúnico do adepto é mais valorizado do que o 
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trabalho psíquico em si mesmo, embora este estudo também seja considerado fundamental no 

desenvolvimento mediúnico. 

A União do Vegetal de Mestre Gabriel 

A União do Vegetal foi criada José Gabriel da Costa que nasceu na Bahia em fevereiro 

de 1922 e em 1943 se alistou no exército da borracha migrando, assim, para Rondônia, aonde 

conheceu a ayahuasca e aprendeu a preparar essa decocção. Na UDV, os rituais são dirigidos 

por um mestre que serve a bebida para os participantes e em determinados momentos entoam 

pequenas histórias míticas, as “chamadas”, além disso o mestre pode em alguns momentos 

permitir aos participantes fazerem perguntas que logo em seguida responderá. 

O transe provocado pela bebida designada Vegetal é desvinculado da consciência 

mediúnica, há uma clara intenção de distanciamento em relação às religiões de posessão. 

Neste caso, a ingestão do Vegetal está associada indelevelmente à disciplina mental, à 

profunda concentração e à iluminação da consciência individual. Todo o processo de 

desenvolvimento espiritual que é guiado pelo Vegetal, tem como objetivo final despertar a 

lembrança nos espírito de sua ligação primordial com a bebida, ou seja, existe a crença de que 

todo ingressante na UDV já conheceu a bebida em uma vida passada e uma vez que encontra 

essa religião se reencontra com seu caminho espiritual.  

 

 

 

 

 

FIGURA 

Um ritual da União do Vegetal  
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Núcleo Santa Fé do Cariri (Crato - CE) 

- Foto: Augusto Pessoa 

 

Os neoayahuasqueiros 

A nomenclatura neoayahuasqueiros surgiu através do trabalho de Labate (2004), o 

primeiro estudo científico acerca dos novos modos de consumo urbano da ayahuasca surgidos 

no Brasil na última década do século XX. Esta obra é até o momento a referência mais 

completa desse tipo de estudo, logo, as seguintes considerações estão orientadas por ela.  

Os grupos neoayahuasqueiros configuram-se como um desdobramento da expansão 

das religiões ayahuasqueiras para os centros urbanos, particularmente do Santo Daime e da 

União do Vegetal. Com o passar dos anos e sob o influxo de um amplo leque de referências 

filosóficas, espiritualistas, de medicinas naturais e holísticas, artísticas e etc., alguns adeptos 

dessas religiões sentiram a necessidade de começar a realizar reuniões, onde ocorresse o 

consumo da ayahuasca, mas não no formato ritual usual, o qual acabou sendo interpretado 

como um formato tradicional, em oposição a um formato inovador que adotariam.  Nesse 

sentido, essas pessoas e as demais pessoas que compartilham com elas esse anseio de usar a 

ayahuasca de uma maneira independente, formam grupos que se distanciam da tradição, mas 

não se desvinculam totalmente dela, porque são os grupos tradicionais que lhes garante certa 

legitimidade enquanto uma prática apartada do mundo profano das drogas.  

Munidos dessa preocupação de não serem associados a consumidores de drogas, os 

grupos neoayahuasqueiros continuam mantendo a base de todo o regime de uso da ayahuasca 

até então existente que são os procedimentos de controle internos, ritos, cerimônias e práticas, 

ou técnicas como apontou Cemin (2009) em relação ao Santo Daime. No caso dos 
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neoayahuasqueiros, porém a ordem interna ampara-se em referencias específicas que cada um 

adota, filosofias orientais ou religiões afrobrasileiras, por exemplo. Um aspecto importante 

sublinhado pela autora e que de certo modo também representa uma continuidade com a 

tradição consiste no fato de os líderes dos novos grupos se destacarem como uma espécie de 

novo profeta, alguém que “recebeu uma missão” ou foi tocado pelo dom. É comum que além 

de serem antigos adeptos das religiões ayahuasqueiras, esses novos líderes exerçam alguma 

profissão de destaque no meio alternativo ou uma profissão liberal. Nos encontros desses 

grupos podem ocorrer momentos de meditação, canto e até mesmo encenação teatral após a 

ingestão da ayahuasca.      

Ciências 

Nós cientistas, ao tentamos imprimir um distanciamento em relação a substâncias 

como a ayahuasca, nos apoiamos em definições bioquímicas e farmacêuticas, como quando as 

denominamos de substância psicoativa, alucinógeno e droga. De acordo com Hennan 

(2008:377), com esse tipo de abordagem reforçamos a separação natureza-cultura, 

concebemos os usos dessas substâncias como “uma experiência nua, puramente 

farmacológica, que em seguida é interpretada pelo aparato psíquico, pela cultura coletiva e 

pela ideologia de um determinado grupo social”. Nas ciências sociais, nosso grande desafio é 

perceber que a cultura não determina e homogeneíza essa experiência, ao mesmo tempo em 

que precisamos garantir que o seu papel seja devidamente considerado e analisado, pois os 

aspectos farmacológicos tampouco constituem o vetor definidos da experiência. Junto com a 

ayahuasca, a coca, a jurema ou o phármakon, nos é oferecida uma boa dose de incerteza, 

admitir que esta incerteza convenha à mesa, talvez seja mais um sintoma de objetividade, do 

que um sintoma de negligência. Nossos estudos levam em consideração primeiramente os 

significados atribuídos aos usos, o meio em que os usos ocorrem e as interações humanas que 

eles ensejam, para finalmente falarmos da natureza química das substâncias envolvidas sem 

que com tudo isso possamos encontrar uma resposta final e fechada. Pois bem, as ciências 

médica e farmacêutica parassem proceder de modo inverso, muitas vezes sem chegar à 

humanidade do problema.  

Vejamos, por exemplo, a experiência desenvolvida por um conjunto de estudiosos 

ligados ao hospital Sant Pau de Barcelona na Espanha. Desde o ano 2000 mais ou menos os 

neurologistas Jordi Riba e Manel Barbanoj têm investigado a farmacologia da ayahuasca 

através de ensaios clínicos. Trata-se do estudo do phármakon, como informa a palavra 

farmacologia, através de um procedimento específico correspondente ao ministro controlado 
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da substância num individuo em meio controlado. As questões lançadas pelos pesquisadores 

nesse estudo são: existe tolerância à ayahuasca? Quais são os efeitos da dose controlada? 

Quais os mecanismos de ação da substância? 

Os ensaios clínicos são monitorados durante todo o tempo compreendido entre a 

ingestão da dose e o término de todos os efeitos, que duram cerca de quatro horas. Duas 

formas de monitoramento dos efeitos são o uso de neuroimagem e o uso de 

eletroencefalografia. As características da ayahuasca utilizada no estudo são controladas o 

máximo possível, para isso é necessário liofilizá-la que significa transformá-la em um pós 

encapsulável, dessa forma a substância orgânica não sofre alterações em virtude da oxidação e 

não se estraga. A fórmula básica utilizada é uma mistura de cipó Banisteriopsis Caapi e folha 

Psichotrya Viridis com concentração de 1,53 mg/ml de DMT, 0,90mg/ml de harmina, 

0.06mg/ml de harmalina e 0,72 mg/ml de tetrahidroharmina. Os voluntários à ingestão 

seguem o critério de serem jovens, saudáveis e que tenham alguma familiaridade com os 

efeitos da bebida.  

O brasileiro e biólogo Rafael Guimarães dos Santos desenvolve pesquisa sobre os 

possíveis riscos associados à ayahuasca, através dos mesmos procedimentos descritos acima. 

A seguir reproduzo uma rara narrativa de um dos voluntários nessa pesquisa com o intuito de 

ilustrar um aspecto psicosocial desse tipo de uso da ayahuasca. 

 [...] Rafael traz mais treze cápsulas. Basta pôr a primeira na mão e meu mais 

novo olfato de sommelier deflagra: é ayahuasca. Levo mais tempo para 

engolir. Medo. Três minutos no escuro. O medo mata o amor. A pergunta 

não pára de martelar. Aonde vai o amor quando acaba? [...] Não sei aonde 

vai o amor quando acaba, mas, seguramente, onde ele acaba começa o ódio. 

É isso, o deus de duas caras, a cobra que morde o próprio rabo. Amor e ódio. 

Lembro das imagens do conflito de Oaxaca, que estavam em todos os 

noticiários naquela semana. Minha mente se transforma num pára-raio de 

desgraças. Sinto uma conexão com o universo, e a coisa está mal. Bombas 

sobre o Líbano, negociações com o ETA. São os três minutos mais longos da 

minha vida. 

- Me mareo [estou enjoando], me mareo. 

- Não dá para falar agora.  

-Conta uma piada pelo amor de Deus! 

Silêncio. Alcanço o balde a tempo e vomito pela primeira vez. Tento me 

acalmar. Rafael está do meu lado. Vamos tentar o eletro de novo. Ele volta 

para o computador. Tudo escuro. Parece que estou afundando numa areia 

movediça. 
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- Rafael, dá a tua mão. 

-O quê? 

- Cara dá a tua mão. É sério. 

Ele volta, acende a luz e se agacha perto de mim. Seguro a sua mão. É um 

alívio poder tocar outra pessoa. O contato humano me traz de volta. Começo 

a chorar. Choro como uma criança perdida no supermercado. Mais vômitos. 

Jorra. Eles têm de esvaziar o balde três ou quatro vezes. De onde vem tanto 

líquido? Não comi quase nada o dia inteiro e só tomei dois copos de 

água(D´ÁVILA 2015).  

No Brasil os estudos nas áreas da saúde adquiriram pujança desde o ano 2000, com 

destaque para os estudos clínicos dos efeitos anti-depressivo e ansiolítico da ayahuasca 

realizados pelo Dr. Jaime Hallak da na Universidade de São Paulo (USP) e pelo Dr. Draulio 

Araujo no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Esse tipo de estudo contribui para reavivar a área de pesquisas sobre uso terapêutico de 

substâncias psicodélicas, que segundo Carneiro (2005:70) encontrava-se paralisada pelo 

arrefecimento do proibicionismo desde a década de 1960. Por outro lado, elas incidem sobre a 

legitimidade ou não da ayahuasca no espaço público uma vez que a linguagem prevalecente 

nas políticas publicas relativas como o proibicionismo é a linguagem médica.    
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3 - Regular a ayahuasca 

A questão da desigualdade no continente latino-americano tornou-se uma constante 

histórica e uma interpretação corrente nas ciências sociais brasileiras sobre os fundamentos 

desse fenômeno, encontra-se manifesta no dilema estabelecido entre o que seria um Brasil 

legal e aquilo que caracterizaria um Brasil real. Nessa linha de compreensão, a colonização da 

esfera pública por interesses de ordem privada seria uma expressão dessa dicotomia. O que 

pressupõe que no terreno do direito ocorrem avanços, que acabam não encontrando 

correspondência na prática política e na realidade social.Assim, os vícios e as debilidades da 

democracia são apontados como sintomas de uma incongruência com a modernidade que 

diferencia as interações humanas entre esferas especializadas. Nesse pano de fundo, as 

práticas bem aceites seguem os critérios da narrativa do contrato social, que exclui do campo 

de ações políticas a chamada vida privada e os interesses pessoais.     

No que concerne à religião, dita diferença é estabelecida através da ideia de laicização 

que corresponde à separação entre Estado e Igreja e entre assuntos de interesse comum a todo 

cidadão e assuntos de interesse eclesiástico. Com finalidades adversas essas esferas poderiam 

perseguir seus próprios objetivos, mantendo-se, desta feita, uma ordem capaz de assegurar 

direitos e viabilizar decisões coletivas justas. Mas com essa separação, paradoxalmente, surge 

outro tipo de aproximação entre elas esteada no direito à liberdade. Como bem sintetizou 

Domingos (2010: 67), “o principio de laicidade é ao mesmo tempo, o de afastamento da 

religião do domínio político e administrativo do Estado, e do respeito ao direito de cada 

cidadão de ter ou não ter uma convicção religiosa e professá-la”.  

A Constituição Brasileira de 1988, atualmente em vigor, estabelece esse direito da 

seguinte maneira:  

[...] Art. 5 VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da 

lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; [...] 

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei; [...] 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 

embaraçar- lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 

relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público [...] (CONSTITUIÇÃO 2012). 

Alguns aspectos do texto constitucional merecem ser destacados, porque são 

definidores da relação de laicidade. Um deles é o fato de o texto não grafar liberdade 
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religiosa, mas sim liberdade de consciência e de crença. Isso parece ampliar o escopo da 

subjetividade exprimível e abarcada pelo direito e supor que a ideia de religião poderia 

representar um cerceamento conceitual ou institucional desse direito. Um segundo aspecto é o 

referente à não privação de crenças seja de ordem religiosa, política ou filosófica desde que as 

mesmas não signifiquem desobrigar-se de dever legal imposto a todos, quer dizer, trata-se de 

um direito que poderá vir a estar condicionado a dever imposto por lei. Finalmente, vale notar 

a legitimação de uma aproximação em termos de aliança entre a esfera pública e a religiosa, 

desde que a instituição desta última possa colaborar com o interesse público.  

Esse quadro parece possuir certa ambiguidade entre liberação e regulação, 

distanciamento e aproximação que não deve necessariamente ser ruim. Num primeiro 

momento parece ampliar a liberdade para além das crenças religiosas, em direção à 

consciência, mas posteriormente condiciona o exercício desta liberdade à parâmetros de 

convivência estabelecidos por outra lei, para, por fim, ensaiar uma aproximação institucional.   

Tal quadro parece estar congruente com o regime de relações entre o Estado e as religiões no 

Brasil retratado por Giumbelli (2002), o qual se encontra caracterizado pela combinação entre 

a ausência de um ordenamento jurídico específico para a religião, o atendimento a 

expectativas de auto-regulação e por formas de regulação indireta do religioso.  

Neste artigo procuro refletir sobre a regulação da ayahuasca nesse contexto, dando 

especial atenção à religião do Santo Daime, que é a primeira religião ayahuasqueira, e ao 

grupo do Santo Daime Iceflu, que é o grupo que mais tem causado polêmica e que mais tem 

representado essa primeira religião da ayahuasca no Brasil e no mundo. Para tanto, a seguir 

desenvolverei um texto dividido em três partes; num primeiro momento, retomo parte da 

discussão sobre laicidade travada recentemente pelos estudos da religião a fim de identificar 

seus principais argumentos e possíveis contribuições à reflexão a que me proponho; num 

segundo momento, retomarei a trajetória de formação da religião do Santo Daime destacando 

os possíveis impasses vividos no exercício dessa fé em virtude da regulação indireta das 

religiões; num terceiro e último momento retomo o processo de regulamentação da decocção 

usada como sacramento pelas religiões da ayahuasca, buscando evidenciar os pontos positivos 

e os pontos negativos dessa regulamentação com relação ao exercício da liberdade religiosa.  

Nesse caso o uso do sacramento foi enquadrado na lei antidrogas e nos acordos 

internacionais para adoção do proibicionismo às drogas, como um paradigma global que 

legitima o uso da violência e da coerção física pelo Estado. O enquadramento da ayahuasca 
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através desse parâmetro faz com que o foco da regulação pareça não recair sobre a religião, 

mas somente sobre uma substância, concomitantemente, a demanda das religiões 

ayahuasqueiras por reconhecimento enquanto religiões e a autorização para o uso ritual da 

decocção reforçam a percepção de que estamos lidando com um caso de regulação direta da 

religião.  

Essa reflexão me parece bastante pertinente no atual momento de discussão das 

políticas sobre drogas, pois independente de estarmos falando de regulação de uma substância 

ou de regulação de uma religião, a liberdade de consciência é a principal referência da ação 

estatal. É interessante observar também a relação dessa reflexão com a idéia de laicidade, uma 

vez que em nossa Constituição o laico é representado pela liberdade de consciência e de 

crença. Isso nos remete à discussão que insinuava nas primeiras linhas deste artigo, sobre a 

efetividade da separação entre as esferas da vida e as possíveis consequências disso.  

Uma revisão dos estudos da religião 

Já há algumas décadas, os estudiosos da religião têm se preocupado com um fenômeno 

que foi descrito como volta da religião, ou ainda como pluralidade religiosa associada a 

recomposição religiosa. A despeito do qualificativo, porém, o que de fato entrou em questão 

no debate sobre esse tema foi o problema dos alcances da secularização enquanto processo e 

do secularismo enquanto ideologia.  

Segundo Giumbelli (2002: 26), “todas as situações de publicização da religião 

representam desafios à idéia de secularização, entendida estritamente como a perda de 

significância social das motivações, atividades e instituições religiosas”. Enfrentar esses 

desafios permite a nós pesquisadores revisar posicionamentos e abrir possibilidades de 

compreensão da realidade político-social no que ela sobressai dos enquadramentos 

ideológicos da modernidade.     

Meu entendimento nesse texto é o de que estou lindando com uma experiência que 

denuncia a disjunção entre uma proposta de separação e a realidade da interação.  Em acordo 

com o entendimento exprimido por Giumbelli (2002: 50), da separação entre esferas como um 

modelo que jamais se realizou e da inexistência de um grau zero de regulação estatal da 

religião. Sintonizada com Maríz (2011: 270), Oro (2011: 229) e Oro e Ureta (2007: 299), que 

consideram a separação entre as esferas política e religiosa mais como um projeto político 

defendido do que como uma realidade vivenciada em nosso país.  
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Desde o ponto de vista acadêmico, um dos pesquisadores da religião mais 

proeminentes e polêmicos no debate sobre secularização, foi o sociólogo Antônio Flávio 

Pierucci, que em 1997 afirmou haver certo exagero na relevância auferida pelos estudiosos da 

religião à presença e ao protagonismo desse fenômeno na arena política e no espaço público. 

Sinteticamente, segundo o autor (PIERUCCI 1997: 104), não existiam subsídios empíricos 

suficientemente fortes para decretar a morte do “paradigma da secularização” e a “revanche 

de Deus”. Tentar fazê-lo poderia representar descuido com o rigor científico em beneficio de 

simpatias religiosas. Para Pierucci (1997:113), a secularização continua de maneira geral 

incidindo determinantemente na dinâmica de todas as dimensões da vida e nesse sentido ele 

afirma que a despeito da movimentação religiosa, “a tendência básica é a racionalização da 

sociedade e da cultura”.  

De acordo com Joanildo Burity (2001 b: 27 e 2008:85), poderíamos situar Flávio 

Pierucci numa posição “revisionista” dentro do debate a que me refiro. Essa posição se 

justificaria, porque ao mesmo tempo em que esse autor é favorável à tese da secularização, ele 

também pondera sobre a descontinuidade e a combinação desta, afirmando a existência de 

processos mistos, menos unívocos e mais complexos e intrincados de “secularização-com-

intensificada- mobilização-religiosa”.   

Pierucci (1997: 112 -116), explica a convivência entre estes dois elementos 

aparentemente contraditórios, afirmando que o último elemento desta equação emerge em 

função do primeiro, que se projeta tanto como busca, quanto como garantia de liberdade 

religiosa. Nesse sentido, “liberdade religiosa implica um grau mínimo de pluralização 

religiosa; e pluralismo religioso não é apenas resultado, mas fator de secularização crescente”. 

A religião enquanto fator de secularização, prosseguindo com a digressão do autor, é a 

religião moderna universalizante, que oferece a salvação a todos e a cada um que ouve a boa 

nova. Esta agiria como solvente de laços comunitários, desenraizando, desterritorializando e 

desvelando, dessa maneira, sua lógica individualizante e tensionada de futuro, pois vetoriza a 

transformação das estruturas de consciência em direção à “destradicionalização” e à 

“dessacralização da cultura” (PIERUCCI 1997: 114 E 2006: 114, 122).  

Isto posto, podemos entender que as ponderações de Pierucci (1997, 2004 e 2006) não 

o desviam da adesão a um sentido histórico especifico que é o da secularização. Ele acolhe as 

idéias da persistente presença da religião e do protagonismo desta na configuração das 

sociedades, mas vinculando-as como causa e feito da dinâmica secular. Isso quer dizer, que 

para ele o confinamento e o desaparecimento da religião não são requisitos imprescindíveis 
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para o desenvolvimento da secularização. Por meio dessa chave de interpretação, Pierucci 

compreende a dinâmica especifica do processo de secularização na América Latina, como 

acréscimo do pluralismo religioso e não como “crescimento linear e ascendente da não 

crença” (PIERUCCI 1997: 116).  Esse pluralismo religiosos acrescido faz com que a religião 

carregue em seu seio o gérmen de sua própria destruição; a dessacralização manifesta na 

apostasia, o que faria com que a idéia de pluralismo latino-americano não descartasse o futuro 

como não crença. 

Reforçando esse posicionamento, Pierucci (2008: 10-11) retoma celebre tese do 

sociólogo Jose Casanova, criticando-a e descredenciando a capacidade desta abalar o 

paradigma da secularização. De acordo com essa tese, dos três pilares da modernidade 

ocidental, “crescente diferenciação estrutural dos espaços sociais que resulta acima de tudo na 

separação da religião da esfera política”, “afirmação do caráter privado da crença e das 

práticas religiosas” e redução da “importância macrossocial” da religião; pelo menos um 

deles, o segundo, estaria comprometido pelo processo contemporâneo de “dês-privatização” 

da religião.  

Nos dizeres de Pierucci (2008:11), porém, essa seria uma conclusão “açodada” e não 

atingiria o cerne da modernidade. Primeiro porque, a presença pública da religião seria um 

sintoma característico da vida religiosa, que exerceria um movimento pendular entre práticas 

de “‘tipo protestante’, mais individualizada[s] e descolada[s] da sociedade inclusiva” e 

práticas de “‘tipo católico’, ritualizadamente comunitária, mais aderida às demandas da vida 

coletiva e com pendor hierocrático” (PIERUCCI 2008:11-12).  Segundo porque, a 

secularização da vida poderia refluir ou não, sem que isso comprometesse a secularização do 

Estado com seu ordenamento jurídico, a verdadeira pedra de toque da modernidade, o 

componente decisivo, empiricamente verificável e digno de ênfase propositiva (PIERUCCI 

2008: 12). 

Ao se referir ao histórico brasileiro Pierucci afirma que os pouco mais de cem anos de 

República no Brasil foram de: 

[...] crescente secularização do Estado, com o estabelecimento progressivo 

de limites à competência do poder público em matéria de religião, a 

paulatina desregulação jurídico-estatal da vida religiosa, vale dizer, a 

diminuição dos controles legais e governamentais sobre as confissões 

religiosas, a abolição de toda e qualquer reserva de mercado religioso, em 

poucas palavras, a liberalização geral da economia das crenças religiosas 

(PIERUCCI 2008: 13). 
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Contudo, o autor não deixa de assinalar que “ainda há muito por laicizar em sentido 

estrito” e “resta muito entulho religioso de viés cristão-monopolista a retirar”, (PIERUCCI 

2008:13) ou inda que as instituições católicas e evangélicas “gozam de situação legal 

francamente privilegiada” (PIERUCCI apud MARIANO 2011: 254). Dessa forma, embora 

distinga algumas limitações e prescreva uma dose maior de laicização, Pierucci também não 

deixa de confiar na autonomização recíproca entre as esferas política e religiosa e na 

capacidade da nossa “laicização constitucional” figurar como condição primordial e causal da 

“diversidade religiosa”. Esta que, em solo brasileiro “pós-colonial”, assume a forma de um 

mercado religioso desregulado, onde um número crescente de empresas religiosas oferece 

seus serviços (PIERUCCI 2008:13).  

Parece-me que essa interpretação de Pierucci (2008) tem duas conseqüências 

negativas. Primeiramente, apesar de concordar que a laicização constitucional é um fator 

imprescindível para garantir um clima de convivência sadia entre as diferenças religiosas, não 

acredito que ela em si, seja causa da diversidade religiosa brasileira. Pensar assim, nos impede 

de (re)conhecer a repressão e a desigualdade sofrida por uma miríade de expressões religiosas 

durante nossa história. Além disso, a argumentação de Pierucci obscurece o reconhecimento 

das religiões de resistência, que têm no candomblé o exemplo mais notório, mas que também 

se manifesta no Xangô de Recife, na Jurema Sagrada do Rio Grande do Norte ou no Santo 

Daime do Acre, na medida em que esses cultos enfrentaram momentos dramáticos ao longo 

dos anos para subsistirem diante das investidas policiais. Em segundo lugar, confinar a 

religião ao mercado e à sua lógica individualizante separa-a definitivamente da política e 

condiciona a liberdade religiosa e a democracia à exclusão da religião da esfera pública. Além 

de demonstrar possuir uma tremenda confiança na auto-regulação do mercado, essa visão dá 

ao principio de liberdade religiosa caráter mercantil, transformando-o de um direito humano 

em um direito do consumidor, como fica ainda mais evidente em outro artigo do autor 

intitulado “Liberdade de cultos na sociedade de serviços: em defesa do consumidor 

religioso”(PIERUCCI 1996).  

Aparentemente, para Pierucci os possíveis déficits no projeto de secularização podem 

ser sanados através da franca concorrência, entre as empresas religiosas no mercado 

desregulado.  Todavia, encontro dificuldades para acreditar que os próprios grupos religiosos 

em condição de desigualdade, aceitariam a lógica pura e simples do mercado, sem exigir 

compensações face ao Estado e à sociedade pelas discriminações sofridas ao longo da 
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história, e pelas que ainda sofrem. Encontro dificuldade ainda maior em acreditar que aceitar 

tais condições seria democrático e moderno.  

O pesquisador Ricardo Mariano (2011), parece concordar que a secularização 

brasileira promoveu certo grau de liberdade religiosa, no entanto, ao enquadrar esse processo 

numa perspectiva de longa duração, observa que o pluralismo religioso surgiu somente no 

último quarto do século XX, em detrimento do “modelo sincrético-hierárquico” de relações 

inter-religiosas. Segundo Mariano (2011: 248), esse modelo teria sido marcado pelas relações 

não exclusivistas de pertencimento religioso, pelo papel regulatório assumido pelo Estado, 

principalmente através da repressão, e pela presença hegemônica da Igreja Católica operando 

como um grande guarda-chuva sob o qual foram tolerados os demais grupos religiosos -que 

teriam se submetido de forma mais ou menos complacente. Esse quadro mudaria 

profundamente, com a instalação do sistema democrático em 1988 e a ampliação das 

liberdades. Teria sido a partir deste momento, que as religiões teriam assumido o papel de 

agências secularizantes. Mediante esse argumento, Mariano (2011) logra subtrair-se dos 

complicadores que os déficits do passado poderiam representar à perspectiva da 

secularização.     

De acordo com o autor, quatro fatores incidiram decisivamente na superação de dito 

modelo e na conformação do modelo pluralista. Em primeiro lugar, está a atuação do 

pentecostalismo na aceleração do processo de destradicionalização da religião, mediante seu 

proselitismo exclusivista. Em segundo lugar, a abertura da Igreja católica à dinâmica 

pluralista mediante o aggiornamento conduzido pelo Concílio Vaticano II e o reconhecimento 

do direito à liberdade religiosa. O terceiro fator é o crescimento da participação de atores 

religiosos na política e na mídia, sobretudo, no que diz respeito aos pleitos eleitorais e à 

mútua instrumentalização ensejada entre partidos e lideranças religiosas. Em quarto e último 

lugar, encontramos a intensificação e complexificação do debate e das rivalidades entre 

religiosos, laicos e “laicistas”, sobre os lugares da religião na sociedade, sobre a liberdade 

religiosa e sobre os limites entre religião e política, dentre outros temas (MARIANO 2011: 

247 -253).   

O autor conclui que “o modelo pluralista difere radicalmente do sincrético hierárquico, 

por ser composto de ‘várias opções em pugna’ e ter como motor a disputa por mercado” 

(MARIANO 2011: 248). Porém, estamos agora diante de uma concepção do mercado 

religioso que admite que a concorrência religiosa não se detém a esse âmbito e “migra para a 

esfera pública”. Sobre isso Mariano afirma: 
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Em suas disputas, todos, religiosos e laicos, invariavelmente, visam 

assegurar sua interpretação do princípio da laicidade e seus respectivos 

valores e interesses na esfera pública mediante, preferencialmente, sua 

regulamentação no ordenamento jurídico. Para tanto, o ativismo político 

revela-se fundamental, pois é no terreno político que tais embates são 

decididos. Daí que o papel do Estado e de seus agentes costuma ser decisivo 

na configuração dos regimes de laicidade e, em parte, do próprio campo 

religioso (Mariano 2011: 253). 

Tais considerações podem ser acentuadas pela interpretação que faz José Jorge de 

Carvalho (1999: 16), segundo a qual no Brasil contemporâneo existe uma “luta por ampliar a 

dimensão religiosa do espaço público e não por laicizá-lo”. Todavia, é importante considerar, 

mais uma vez acompanhando Emerson Giumbelli (2008: 81), que a luta por um “espaço 

público encantado” não exclui necessariamente a laicidade, ao contrário, está comumente 

acompanhada de demandas por laicização. A neutralidade do Estado em matéria religiosa, o 

tratamento estatal isonômico às diferentes religiões e a emancipação desse aparato em relação 

aos poderes eclesiásticos, todas estas categorias chave da compreensão de laicidade, por 

exemplo, podem estar presentes na formatação e execução de políticas públicas que 

vislumbrem uma discriminação positiva, no tratamento de problemas apresentados por grupos 

religiosos historicamente oprimidos. Isto pode ocorrer através do viés culturalista, único capaz 

de absorver as demandas diferencialistas da sociedade, como denotou o autor (GIUMBELLI 

2008: 88,89). 

Mais uma vez, o que está em jogo são as fronteiras entre esfera pública e esfera 

privada, cuja conformação não tem se dado segundo os marcos previstos pela narrativa 

contratualista. Finalmente, Mariano (2011: 254) admite que a laicidade no Brasil “não dispõe 

de força normativa e ascendência cultural para promover a secularização da sociedade e para 

assegurar sua própria reprodução”. Ademais, em sua opinião, a laicidade tem sido ameaçada 

por grupos religiosos que “interferem” na esfera pública. Penso que isso equivale a dizer que 

o que temos é pouco e ainda por cima se encontra comprometido por práticas adversas, sendo 

assim, a força da destradicionalização propalada pelo autor como nuance do nosso recém 

criado pluralismo religioso pode ser questionada. O engajamento exclusivista dos pentecostais 

seria suficientemente forte para introduzir definitivamente a apostasia como dínamo da 

pluralização religiosa e do trânsito religioso entre opções disponíveis no mercado?  Talvez 

existam mais dificuldades para mensurar o rompimento com a tradição do que se imagina.  

Um aspecto que já há algum tempo tem preocupado os estudiosos da religião é a 

capacidade que o neopentecostalismo possui de se apropriar e reelaborar elementos 

simbólicos de outras religiões, inserindo-os no seu sistema doutrinário e ritualístico. Sua 



101 
 

absorção de elementos provindos das religiões afro-brasileiras é tal que o pesquisador Ari 

Pedro Oro (2006) fala de “neopentecostalismo macumbeiro” e classifica a Igreja Universal do 

Reino de Deus como “religiofágica”.  

Isso me incita a perguntar sobre a possibilidade de a gulodice dos neopentecostais, 

fazer com que eles, na verdade, reproduzam internamente e em menor escala, o esquema do 

modelo sincrético hierárquico. Nesse micro-esquema, as referências pentecostais ocupariam o 

topo da hierarquia subordinando os demais conteúdos, podendo recorrer à violência simbólica 

para tal e à complacência dos fiéis. Os quais, após supostamente romperem seus laços de 

pertença a outras comunidades de fé, ainda carregam consigo um universo de referências 

simbólico religiosas, pronto para ser servido num banquete. Sobre esse momento 

religiofágico, Oro (2006: 321) lembra que para alguns autores o crescimento dessas religiões 

se deve justamente à capacidade destas digerirem as crenças de outros segmentos religiosos, 

principalmente afro-brasileiros. Assim, no relativo às entidades espirituais deste segmento, a 

IURD, por exemplo, não as nega, mas encena a dominação sobre elas nos seus ritos e na 

ocasião da conversão. Dessa realidade se depreenderia que: “ser bispo, pastor, obreiro e 

mesmo freqüentador da Universal, ao menos aqui no Brasil, implica não somente conhecer a 

Bíblia e a doutrina pentecostal, mas também dominar os códigos simbólicos, as crenças e o 

discurso das religiões afro-brasileiras, embora não só delas” (ORO 2006: 331). 

Por fim, analisando os dados do censo religioso dos decênios de 2000 e 2010, Mariano 

(2013a) identificou um movimento que qualificou como diversificação religiosa e 

institucional e descreveu como um sintoma da ascendente privatização religiosa. Associado 

ao fato do número de católicos cair continuamente e o de evangélicos crescer continuamente, 

tal movimento poderia indicar a persistência das transformações que conduzem a formação do 

pluralismo religioso descrito por Pierucci e Mariano. Contudo, antes de encerrar esta 

abordagem da perspectiva desses autores, gostaria de fazer um pequeno comentário sobre 

duas características apontadas por Pierucci como indício da vitalidade do processo de 

secularização. Trata-se do declínio das religiões tradicionais e da transformação de religiões 

étnicas em religiões universais, como seria o caso do candomblé, do “xangô” e das “religiões 

indígenas”.  sendo que estas, como ainda veremos, incidem diretamente na projeção das 

religiões ayahuasqueiras no interior da sociedade mais ampla. 

Uma das religiões tradicionais em declínio seria a umbanda, para Pierucci (2006:112), 

por ser reconhecida como a religião brasileira por excelência, porque sincrética e, portanto, 

próxima da identidade cultural brasileira, seu declínio constante nos dados censitários estaria 
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nos informando a vigência da dinâmica solvente da modernidade religiosa. A adesão à 

umbanda era o que nós tínhamos de mais próximo a uma adesão à comunidade nacional, 

“religião que se queria afro, porém para todos, noutras palavras: étnica e universal” 

(PIERUCCI 2004: 24). Segundo o autor, a trajetória declinante desta religião perfaz “a rota da 

destradicionalização cultural do país”. Deste modo, os dados do Censo 2010 -com os quais o 

autor não alcançou trabalhar-, que apontam para um singelo crescimento no número dos que 

se proclamam umbandistas, poderiam incomodar. Dentre as religiões mais reprimidas e 

discriminadas negativamente durante a história no Brasil, a umbanda, o candomblé e o 

espiritismo revelaram crescimento em relação à década anterior. Depois de ter perdido 26,6% 

dos seus adeptos entre 1991 e 2000, a umbanda recuperou-se um pouco ganhando 9.910 fiéis 

e passando para 407.331 adeptos em 2010. O candomblé cresceu de 118.105 para 167.363 

adeptos e os espíritas passaram de 1,4% para 2% dos 5% de outras religiões excetuando os 

católicos, os evangélicos e os “sem religião” (MARIANO 2013a).   

O candomblé, além de ter crescido, tem ingressado com bastante força no espaço 

público durante os últimos anos, através de um discurso culturalista que busca recuperar suas 

origens étnicas e legitimar sua inserção na identidade nacional. A questão é se agora o 

candomblé poderia ser considerado ao mesmo tempo uma religião étnica e universal, tal como 

outrora Pierucci se referiu à umbanda. Conforme nos revelou Maria Ramos de Morais (2012: 

54), o candomblé e a umbanda dentre outras religiões afro-brasileiras, ganharam destaque nas 

ações governamentais de combate a desigualdade e preservação do patrimônio, 

principalmente depois que o movimento negro passou a integrá-las em suas estratégias. De 

acordo com a autora (MORAIS 2012), os documentos oficiais referentes às políticas públicas 

que executam essas ações, embora estejam relevando a especificidade desses casos, sempre 

fazem referência ao caráter laico do Estado brasileiro, ressaltando a isonomia no tratamento 

das religiões e a necessidade de se garantir que as expressões religiosas tenham o mesmo 

espaço.  

Até aqui pudemos suscitar alguns questionamentos quanto à pertinência e 

possibilidade real de se estabelecer uma prescrição de limites entre religião e política. Refletir 

a respeito pode ser profícuo, desde que possamos considerar a dinamicidade das relações 

entre essas duas dimensões da vida e a interdeterminação que ocorre entre elas no transcorrer 

dessas relações. Como sublinhou Joanildo Burity (2001), mudanças históricas influenciam a 

construção, desconstrução e reconstrução das fronteiras entre uma e outra e o contexto 

contemporâneo é privilegiadamente marcado tanto pela privatização, quanto pela 
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desprivatização da religião, o que nos exige maior atenção com cada situação de 

configuração.    

Devemos reconhecer ademais que cada uma das configurações de fronteira entre essas 

esferas definidas ao longo da história, incide de alguma maneira em configurações futuras. 

Nesse sentido, podemos considerar que as formas assumidas pelo projeto de secularização no 

país encontram-se, em parte, relacionadas a elementos oriundos de uma historia de 

convivência e cumplicidade existente entre o centro do poder político e a religião no Brasil 

durante os períodos da Colônia (1500-1822) e do Império (1822-1889). Paula Monteiro 

(2011) é quem nos chama a atenção para a perspectiva de longa duração como um meio de 

compreendermos como a formação do Estado Nacional no Brasil influenciou a formação do 

nosso “campo religioso” e, conseqüentemente a configuração da esfera pública brasileira.   

Giumbelli (2002) parece compartilhar esse ponto de vista ao afirmar que o regime de 

relações entre Estado e religião que temos hoje, desenhou-se a partir das condições existentes 

no momento de construção da nossa República.  Por quase quatrocentos anos, interregno em 

que a Nação se constituiu e se estabilizou, o catolicismo adquiriu protagonismo na 

conformação social exercendo papel de religião oficial e de unificador da sociedade. Nessa 

situação, a Igreja católica foi beneficiada no sentido de receber apoio para o seu crescimento e 

arraigo, mas também esteve sujeita à intervenção governamental nos seus assuntos. Quanto 

aos “acatólicos”, ou seja, protestantes, cultos de matriz africana, espíritas e indígenas; como a 

própria nomenclatura oficial indica; estes foram discriminados negativamente, além de 

sofrerem constantes ações repressivas pelo aparato estatal e serem alvo de preconceitos por 

parte de setores da sociedade como intelectuais, médicos e instituições clericais 

(GIUMBELLI 2002: 244-277).  

Nesse contexto, teria se formado uma cultura de não liberalidade religiosa, que se 

expressou também através de momentos em que avanços em sentido contrário se 

prenunciaram, mas foram de alguma maneira delimitados.  Como, por exemplo, quando a 

Constituição imperial de 1824 autorizou o exercício de cultos não católicos, desde que fossem 

realizados em âmbito doméstico e não ostentassem símbolos religiosos. 

 Após o advento da era republicana, foi extinto o regime de padroado, de acordo com o 

qual o poder Executivo protegia a religião de Estado e detinha prerrogativas constitucionais 

sobre a Igreja (ORO & DEBEM 2008: 301). Assim, o Estado foi destituído de um contorno 

institucional que operava como égide do seu convívio com a religião e da sua incidência sobre 
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esta dimensão da vida. Entretanto, outras combinações entre mecanismos normativos e cultura 

política de alianças puderam garantir certa continuidade ao predomínio católico nos assuntos 

públicos. Como teria ocorrido através do principio de cooperação recíproca, manifesto na 

Constituição de 1934 e que legitimava o entrosamento entre poder político e poder religioso. 

Ou ainda por meio da instituição do ensino religioso nas escolas públicas, da assistência 

religiosa às forças armadas, às casas de detenção e custódia, da representação diplomática 

junto à Santa Sé e de determinadas isenções fiscais. Enquanto isso, apesar de as “outras” 

religiões poderem contar com uma igualdade jurídica, recaiu sobre elas, sobretudo sobre as 

afro-brasileiras, a discriminação e a perseguição fundadas em ideologias do 

embranquecimento, discursos médicos sanitaristas e modernizantes, que viam nessas 

manifestações representações do arcaísmo e da degeneração humana (GIUMBELLI 2002 e 

2008: 82; ORO 2011: 226 e 2012: 185).  

Com a Constituição de 1988, foi proclamada a liberdade de consciência e crença e 

reafirmada a desvinculação Estado-Igreja por meio dos artigos 5◦ e 19◦ respectivamente. 

Contudo, o exercício efetivo dessas determinações pode ser relativizado quando na prática 

ocorrem diferenças de tratamento do Estado para com os distintos grupos religiosos, ou 

quando os cultos são regulados, mesmo de forma indireta por alguma lei, estatuto ou 

resolução. Essas experiências, manifestas em debates como os que ocorrem acerca do uso de 

crucifixos em espaços públicos, do ensino religioso, dos acordos inter-institucionais e 

transnacionais celebrados entre Estado e Igreja,  do abate de animais em rituais religiosos, da 

eleição de lideranças religiosas e de lobbies de fundo religioso sobre questões de saúde 

pública e liberdade civil, atualizam o problema do alcances da secularização e nos convidam a 

refletir sobre ele (GIUMBELLI: 2002; ORO & URETA 2007: 305, ORO 2011).   

Conforme Sanchis (2001: 33), considerar os limites da secularização não reflete um 

problema de atraso, pois países centrais revelam possuir “modernidades que não conhecem o 

mesmo tipo de secularização”. Trata-se assim, de uma questão de diferença encarada no 

presente texto como uma maneira de enxergar os contornos específicos assumidos pela 

modernidade nos distintos contextos. Buscando reconhecer os prejuízos que o projeto da 

modernidade pode ter engendrado, sem perda do esforço de reconhecer as conquistas por ele 

proporcionadas e os avanços ainda necessários. Desta feita, entendo que as formas como a 

religião adentrou, permaneceu, subtraiu-se ou foi subtraída mais, ou, menos no espaço público 

no mundo ocidental moderno, seriam variadas. Logo, a secularização não figura como um 

determinado processo inexorável que tende a excluir quaisquer outras configurações de 
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organização social, ou como um processo onde o pensamento, práticas e instituições 

religiosas tendem a perder seu significado para o funcionamento do sistema social.  

Como sugere Oro (2007: 299), a secularização pode ser considerada como uma das 

formas que as forças sociais tomam na determinação das dinâmicas das sociedades, uma 

forma que compartilha esse papel com outras formas assumidas por essas forças, como a 

chamada de (re)encantamento. 

Segundo Sanchis (2001: 29-30), estabelecem-se vários dissensos na qualificação das 

relações entre os dinamismos gerados por estas forças, onde se debatem posições “tipo ideais” 

tais como: a “secularização significaria o recuo e o definhamento até o extremo do fenômeno 

religioso” versus “o deslocamento e a transformação da religião, doravante composição nova 

de energias sociais recobrindo só em parte as funções da antiga”; “os surtos religiosos” como 

“projeção criativa da mesma lógica secularizante” versus “retorno da religião”; diferenças de 

abrangência e intensidade do projeto secularizante como “descompasso nos ritmos da 

história” versus “processos históricos de construção de determinados espaços sociais” que dão 

sentido peculiar à história; mercado religioso versus pluralismo como advento da experiência 

religiosa na modernidade; por fim,“a secularização fere de morte as instituições reguladoras 

do sagrado, libertando as consciências” versus a insegurança provocada pela modernidade 

reforça os fundamentalismos. Ocorre, porém, que raramente as análises chegam a conclusões 

onde estas posições são finalmente exclusivas. Logo, seria possível afirmar de acordo com o 

autor (SANCHIS 2001: 30) que existe um “horizonte de consenso” a partir do qual é possível 

compartilharmos a proposição de que: 

[...] não se trata de ser “pró” ou “contra”, de reconhecer ou de negar o fato, 

mas de administrar a articulação das duas pontas de uma (demultiplicada) 

aporia. É nas modalidades desta administração que nossos equilíbrios são 

diferentes. E é ali que é desafiada a nossa criatividade (SANCHIS 2001: 31).   

De olho nas duas principais referências para a adoção do republicanismo na América 

Latina, ou seja, a França e os Estados Unidos, Mariz (2011: 265) observou algumas dessas 

especificidades. Segundo a autora, a relação do Estado francês com a religião seria de 

oposição e nesta concepção a fé é vista como algo a ser banido do espaço público, aonde a 

razão deve prevalecer. Já para os estadunidenses a disposição para estabelecer algum tipo de 

aliança prevaleceria sobre a idéia de oposição, sendo assim, o espaço público representaria um 

espaço de defesa do direito das religiões se expressarem. Em cada um desses casos, além de 

se manifestarem nas leis que regulam a vida pública e o Estado, essas diferenças ou 

singularidades se expressariam “nos projetos que orientam a prática política das igrejas 
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ligadas a esses países, e também na forma como os cidadãos integram sua vida religiosa à 

vida política e pública”. Isso quer dizer, que podemos considerar que a configuração assumida 

pela modernidade em cada contexto, pode ser visualizada através das interações entre 

institucionalidade estatal e agentes religiosos.  

De acordo com a perspectiva de Giumbelli (2002: 276), teria se constituído no Brasil, 

um regime de relações entre o Estado e as religiões demarcado pela combinação entre a 

ausência de uma definição e de um ordenamento jurídico especifico para a religião, o 

atendimento a expectativas de auto-regulação com poucas restrições e, por fim, formas de 

regulação indireta do religioso. Um dos fatores explicativos dessa realidade seria o 

protagonismo exercido pela Igreja Católica em busca da sua autonomia jurídica e 

reorganização interna, no momento da construção da liberalidade religiosa brasileira. A 

regulação indireta, estaria pautada pela forma como foram enfrentadas questões de saúde 

pública e de ordem pública e como os demais cultos foram relacionados a essas questões. 

Assim, a discussão do status religioso dos cultos mediúnicos, por exemplo, se deu num clima 

discursivo onde a saúde pública era considerada eixo da vida comum. Regulando as religiões 

de posessão, parâmetros normativos que criminalizavam o “espiritismo” e “a magia e seus 

sortilégios”, corriam paralelamente a referências que condenavam as práticas da medicina 

sem título acadêmico e do “curandeirismo”. 

O Código Penal, juntamente com regulamentações sanitárias e policiais, fundamentou 

ações que atingiram, sobretudo cultos que, por suas referências africanas, eram identificados 

como claramente “mágicos”, em um sentido que se traduzia em “selvageria” e “feitiçaria” 

(Giumbelli 2008: 84). Desse modo, a relação discriminatória do Estado para com as religiões 

no Brasil foi assumindo ao longo do tempo uma forma própria, apesar da instalação jurídica 

do regime de separação Estado-Igreja. Nesta formulação própria “a Igreja Católica tendeu a 

receber uma discriminação positiva por parte do Estado enquanto que as religiões tidas como 

minoritárias tenderam e receber uma discriminação negativa”, o que atingiu diretamente o 

exercício da liberdade religiosa (Oro 2011: 224).  

Segundo Oro & Ureta (2007: 305), algumas religiões ainda encontram dificuldades de 

se expressar. A discriminação social e culturalmente arraigada apoiada em instrumentos 

legais, continua pesando sobre certos grupos religiosos que são facilmente alvos de acusações 

e têm, assim, cerceado o gozo da liberdade religiosa, como é o caso do Santo Daime.  
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Historicamente o segmento que mais encontrou obstáculos para exercitar a liberdade 

religiosa no país foi o representado pelas religiões afro-brasileiras (ORO & DEBEM 2008: 

302). O criador da primeira religião ayahuasqueira, Raimundo Irineu Serra, vivenciou essas 

adversidades e não é incoerente considerar que ele traçou estratégias de sobrevivência nesse 

contexto que incidiram na organização do culto e da comunidade religiosa.  

Do desrespeito ao limitado reconhecimento cívico  

O seguinte texto retoma o período histórico de criação da religião do Santo Daime até 

a sua consolidação na periferia da capital do Acre e a morte do seu principal líder Mestre 

Irineu. Nesse trajeto, procurarei dar destaque às dificuldades vividas pelos protagonistas dessa 

história em virtude da discriminação racial e social que sofreram. A minuciosa pesquisa 

antropológica de MacRae & Moreira (2011) constitui-se atualmente na referência mais 

importante sobre o ínterim em tela, ela é de tal forma rica em material empírico, que se 

poderia dizer que ela é completa nesse sentido. Dado esse suporte, dita obra ajudar a dirimir 

alguns conflitos de interpretação doutrinária, como aquele que gira em torno da integração de 

elementos afroreligiosos no ritual do Santo Daime. O que tem a sua importância, porque 

muitas vezes a discriminação e o preconceito internalizados se expressam nessas contendas se 

retroalimentando delas, enquanto que o trabalho científico pode esclarecer aquilo que está 

baseado somente em preconceito.  

Além dessa referência, o pesquisador Edward MacRae possui uma série de outras 

publicações que resultaram de suas pesquisas sobre o Santo Daime e de sua participação nos 

Grupos Multidisciplinares de Trabalho (GMT’s) instituídos pelo governo brasileiro para 

pesquisar o uso religioso da ayahuasca. Nessas publicações (MACRAE 1992, 1994, 1996, 

2000, 2005, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b) o autor desenvolve duas grandes teses, numa delas 

ele defende a existência de um paralelo entre a estigmatização e a repressão sofrida pelas 

religiões afrobrasileiras e a sofrida pelas religiões da ayahuasca, em outra tese ele defende que 

os fatores socioculturais são decisivos na definição do fenômeno do consumo de drogas e por 

isso devem ser levados em conta na definição de políticas públicas destinadas ao tratamento 

dessa questão. Estas duas grandes teses encontram-se imbricadas, porque o uso de substâncias 

consideradas ilícitas é historicamente associado às classes mais desfavorecidas, 

majoritariamente compostas por negros, indígenas e seus descendentes, assim como as 

políticas de repressão ao consumo dessas substâncias atingem majoritariamente essas pessoas.  

Estudos recentes sobre a questão das drogas demonstram que a política proibicionista 

é uma política racial negativa. Nos EUA, por exemplo, a primeira legislação proibindo a 
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Cannabis Sativa e o Ópio destinava-se a normalizar o comportamento de imigrantes 

mexicanos e chineses. Em relação ao Brasil, Barros & Peres (2011) observam que a criação 

da Guarda Real da Polícia em 1809 objetivava manter sob controle a população negra que 

assustava a corte portuguesa recém chegada e uma de suas funções era combater a música 

afrobrasileira associada à cachaça. Em 1830 a cidade do Rio de Janeiro passou a penalizar 

com três dias de cadeia aquele que portasse ou consumisse o “pito de pango”, que era 

justamente o nome do cigarro de maconha usado pelo negro. No século XIX a influência da 

psiquiatria lombrosiana, segundo a qual algumas raças possuem caráter inferior, contribuiu 

para que os cultos e os costumes afrobrasileiros fossem criminalizados. Institucionalmente, a 

República criou em 1890 a Seção de Entorpecentes Tóxicos e Mistificações com a 

incumbência de combater os candomblés e a Cannabis ali utilizada (BARROS & PERES 

2011). Giumbelli (2003: 256) observa que em 1937 a repressão aos cultos espíritas no Rio de 

Janeiro estava a cargo da mesma Seção de Entorpecentes Tóxicos e Mistificações. Isso revela 

a continuidade do viés adotado pela política de repressão que associa religiões afrobrasileiras 

e indígenas ao consumo de substâncias psicoativas consideradas venenos, tóxicos ou ilícitas. 

É importante mencionar esses parâmetros institucionais e ideológicos que incidem 

perpendicularmente na formação de um clima de discriminação e repressão no país, para que 

compreendamos melhor os conflitos vividos por Irineu Serra e seus companheiros no período 

de criação da nova religião.  

FIGURA 

Raimundo Irineu Serra e seus companheiros na periferia de Rio Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 Com a justificativa de preservar a saúde pública, o Código Penal brasileiro de 1890, 

juridicamente vigente até 1942, teve essa incidência na formação de um ambiente marcado 
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pela discriminação e pelo preconceito. Seu Artigo 157 considerava crime as seguintes 

atividades: “praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias, 

para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, 

enfim, para fascinar e subjugar a credulidade publica” (Coleção de Leis do Brasil apud 

GIUMBELLI 2003: 254). De acordo com Giumbelli (2003), a criminalização dessas 

atividades afina-se com o contexto de aliança entre o Estado e a Medicina, como corroboram 

o Artigo 156 e o Artigo 158 do mesmo Código, que criminalizavam o curandeirismo e 

previam punições para o exercício da medicina sem títulos acadêmicos, aplicação ou 

prescrição de substâncias com fins terapêuticos.     

Posteriormente, já no inicio do século XX, dando continuidade a essa perspectiva 

pejorativa que associa raça e uso de susbstâncias, o psiquiatra Rodrigues Dória professor de 

medicina do direito na Bahia escreveu: 

[...] é possível que um individuo já propenso ao crime, pelo efeito exercido 

pela droga, privado de inibições e de controle normal, com o juízo 

deformado, leve a prática seus projetos criminosos . […] Entre nós a planta é 

usada, como fumo ou em infusão, e entra na composição de certas 

beberragens, empregadas pelos “feiticeiros”, em geral pretos africanos ou 

velhos caboclos. Nos “candomblés” - festas religiosas dos africanos, ou dos 

pretos crioulos, deles descendentes, e que lhes herdaram os costumes e a fé – 

é empregada para produzir alucinações e excitar os movimentos nas danças 

selvagens dessas reuniões barulhentas. Em Pernanmbuco a herva é fumada 

nos “catimbós” - lugares onde se fazem os feitiços, e são frequentados pelos 

que vão aí procurar a sorte e a felicidade. Em Alagoas, nos sambas e 

batuques, que são danças aprendidas dos pretos africanos, usam a planta, e 

também entre os que “porfiam na colcheia”, o que entre o povo rústico 

consistem em diálogo rimado e cantado em que cada réplica, quase sempre 

em quadras, começa pela deixa ou pelas últimas palavras de contendor 

(HENMAN & PESSOA JR apud BARROS & PERES 2011). 

Chegado o inicio do século XX, período em que Raimundo Irineu Serra começa a 

formatar a religião do Santo Daime, encontra-se em pleno vigor um sistema que justifica e 

autoriza a repressão às manifestações culturais que contradigam o ideal de modernidade 

proposto –ou imposto- pelo discurso republicano e nacionalista.  

No plano do controle do uso de substâncias, a década de 1930 representou um período 

em que a internalização e a institucionalização da política proibicionista realmente se efetivou 

no Brasil, especialmente através da criação da Comissão Nacional de Fiscalização de 

Entorpecentes (CNFE) em sintonia com as novas diretrizes de saúde adotadas pela “Reforma 

Capanema” (CARVALHO 2014). Esse período, ou mais especificamente o período do Estado 

Novo também ficou marcado pela intensa perseguição ao espiritismo e às religiões de matriz 
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africana (GIUMBELLI 2003).  Outro dado importante levantado por MacRae (2008b) e que 

demonstra a relação que é estabelecida pelo poder público entre culto afrobrasileiro e uso de 

drogas encontra-se nas Normas gerais recomendadas pela comissão nacional de fiscalização 

de entorpecentes para a campanha de repressão ao uso e comércio de maconha de 1947, a 

qual estabelece como uma de suas medidas o “registro dos cultos afro-brasileiros, tomando 

em consideração o interesse de ordem médica e sociológica que possa advir dos relatórios que 

devem ser apresentadas pelas autoridades policiais especializadas, designadas para a 

competente ficalização”. 

As primeiras reuniões de natureza religiosa utilizando a ayahuasca começaram a 

ocorrer por volta de 1916, quando Irineu e amigos como Antônio Costa e André Costa 

formaram o Círculo Regeneração e Fé. O CRF possuía sede na cidade de Brasiléia, mas 

realizava suas reuniões de forma itinerante entre os diferentes seringais da região para evitar a 

perseguição policial, motivada pela desconfiança com aquela reunião de “negros curandeiros” 

(MACRAE & MOREIRA 2011: 105).  

O caráter espírita desses primeiros encontros e a realização de “consultas” espirituais 

chamadas de “práticas”, ao mesmo tempo em que cumpria uma função importante no grupo 

de suprir demandas por cuidado e atendimento de saúde, aproximava-o das referências 

indígenas e afrobrasileiras condenadas pelo código penal. Dentre as entidades espirituais que 

assinavam as consultas realizadas nas “práticas”, é interessante notar a presença de uma 

chamada de “Vossa Delatada da Floresta”, cujo nome “Delatada” parece remeter à idéia de 

alguém que foi denunciado, confirmando o sentimento de perseguição vivenciado na época. 

Um episódio que merece ser destacado ocorreu durante uma perseguição policial aos 

membros do nascente culto, em que Irineu teria sido atingido por um projétil de arma de fogo 

na mão direita. A marca física deixada por esse ferimento, deveu ser registrado na carteira de 

identidade do negro maranhense, algo bastante significativo num ambiente de preconceito e 

marginalização, o registro de uma marca como essa poderia dificultar muito a sua vida 

(MACRAE & MOREIRA 2011: 111).  

Sem demora Raimundo Irineu partiu para a cidade de Rio Branco e lá iniciou um 

período de grandes mudanças em sua vida, começando por sua entrada na Força Policial, onde 

fez muitas amizades que posteriormente teriam grande importância na manutenção do culto 

daimista. Conforme MacRae & Moreira (2011: 116), durante os cerca de nove anos que Irineu 

trabalhou na Força Policial pôde ver-se livre da perseguição pelo consumo da ayahuasca e por 

volta de 1930, após ter pedido baixa, deu inicio à sessões abertas com o Daime na periferia da 
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capital e foi paulatinamente definindo o formato da nascente religião a partir de um 

progressivo distanciamento das referências indígenas e africanas e de uma progressiva 

aproximação a “elementos mais próximos da cultura nacional dominante” (MACRAE & 

MOREIRA 2011: 142).   

A despeito dessa tendência ao “branqueamento”, o desenvolvimento inicial do culto 

do Santo Daime apoiou-se numa característica decisiva constituída pela seriedade com que 

era tratado o tema da cura nos rituais. Num contexto de abandono pelo poder público, de 

sofrimentos de todas as ordens, pobreza, desagregação familiar, doenças ou vícios, o signo da 

cura funcionou como um agregador social e fonte de reconhecimento das capacidades do líder 

que passou a ser chamado de Mestre Irineu. De acordo com MacRae & Moreira (2011: 150), 

“o tema da cura parece estar no âmago do Daime” e por causa dele Mestre Irineu foi ainda 

muitas vezes chamado de “macumbeiro”, mas também conquistou a confiança de muitas 

pessoas importantes no seu entorno.  

Dentre elas o Senador Guiomar dos Santos, que em 1945 lhe doou uma grande 

quantidade de terras num local conhecido como Colônia Custódio Freire hoje chamado de 

Vila Irineu Serra. Nesse novo local na periferia da cidade, os rituais foram sendo cada vez 

mais estruturados segundo normas e padrões que simbolizavam e incutiam ordem e 

disciplinamento. As famílias daimistas foram acomodadas em torno da sede de tal forma, que 

através dessa experiência que englobava o cotidiano da vida dos fiéis, a territorialização 

revela-se como mecanismo de firmação da religião e de desenvolvimento social. 

Para muitas famílias a proposta de vida oferecida pelo Santo Daime reforçaria as 

relações de trabalho e de solidariedade econômica, principalmente por meio do sistema de 

mutirões, e isso resultaria em melhoramentos nas condições de sobrevivência 
.
 Desse modo, 

tal proposta pôde representar uma forma de mediação entre a vida na floresta e vida na cidade. 

Mediação por meio da qual se viabilizava uma inserção no meio urbano, símbolo concreto da 

modernidade, através de um espaço intermediário e amparada pela manutenção de sentidos 

encontrados na tradição rural e religiosa (GOULART 2004).  

Tal organização remete à organização adotada por seringueiros do Alto Juruá- AM 

entre as décadas de 20 e 30 do século passado, após a primeira grande crise da borracha. 

Segundo Almeida (2004: 38), diante da impossibilidade de abastecer os seringueiros na 

floresta, seus patrões os liberaram para atividades de subsistência, de modo que se deu a 

“conversão” de uma massa de proletários em camponeses. Nessa nova realidade, os seringais 

teriam se tornado unidades econômicas quase auto-suficientes em termos alimentares, muitos 
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bens de consumo passaram a ser fabricados por artesãos locais e a necessidade de mercadorias 

do exterior foi profundamente reduzida, bem como os gastos com importações. O nível de 

produção de borracha que ainda ficou, passou a ocupar apenas uma parte da semana de 

trabalho, logo, “as famílias cresciam, a agricultura florescia, e os novos camponeses podiam 

ampliar seus conhecimentos práticos e místicos sobre a floresta” (ALMEIDA 2004: 38). 

Como grande parte dos fiéis do Santo Daime era formada por ex-seringueiros ou por pessoas 

que tinham tido algum envolvimento com a economia da borracha, esse modo de organização 

tenha influenciou a organização comunitária dos daimistas. 

No entanto, as represálias continuaram a depender da compreensão dos detentores do 

poder policial, e se constituíam, portanto, numa possibilidade sempre vigente. Ciente disso, 

Mestre Irineu formou uma ampla rede social e política capaz de garantir-lhe certa 

tranqüilidade para levar o culto adiante. Com o tempo, essa rede se fortaleceu com barganhas 

e trocas de interesses, principalmente com o mundo da política do Acre. 

 A década de 1960 foi de grande prosperidade para a comunidade daimista. Próximo 

da cúpula política local, o líder viabilizou recursos para construir uma nova sede, uma escola 

de 1ª grau e um centro mecanizado de produção agrícola na comunidade, além disso, 

conseguiu passagens de avião e navio para si e alguns familiares para uma viagem que 

realizaram ao Maranhão. Mestre Irineu, era procurado em romaria por políticos em busca de 

apoio, votos e bênçãos. A sede de sua comunidade chegou a abrigar comícios de lideranças 

políticas influentes como governadores e parlamentares. A participação do líder religioso, 

todavia, era considerada apartidária e sempre respeitosa ao poder constituído.  

Durante a ditadura militar, mais precisamente em maio de 1966, numa manifestação 

de desconfiança para com a decocção sagrada, o Secretário de Saúde e Serviço Social do 

Acre, Carlos Meixeira, enviou amostras de cipó e folhas para a Comissão Nacional de 

Fiscalização de Entorpecentes solicitando um parecer sobre a toxidade das espécies. A 

resposta recebida por telegrama foi favorável ao Daime, e então Meixeira declarou via oficio 

que a Secretaria não teria nenhuma objeção a fazer ao uso da bebida em rituais espirituais, 

como há muitos anos vinha ocorrendo na região. Em todo caso, mais este crivo institucional e 

oficial foi de fundamental importância para que houvesse continuidade dos ritos sob as 

condições do Estado de exceção vigentes (MACRAE e MOREIRA 2011:276-294).  

O desenho ritual desenvolvido por Mestre Irineu também pode ser considerado uma 

importante vitrine da religião para com o seu entorno, a organização das pessoas no salão 

cerimonial foi dividida primeiro segundo o gênero e depois seguindo uma ordem e hierarquia 



113 
 

militar. Os grupos de participantes foram chamados de batalhões e foram criados cargos como 

chefe do batalhão feminino e chefe do batalhão masculino. A roupa utilizada pelos fiéis 

durante os rituais deveria estar impecável, e dependendo das características da cerimônia 

celebrada poderia ser um vestido longo branco, ou uma saia azul marinho plissada e camisa 

branca com gravata borboleta para as mulheres e para os homens terno branco com gravata 

azul ou terno azul marinho com camisa branca e gravata azul. Aos poucos, também foram 

sendo eliminados os usos de outras substâncias como o tabaco e o rapé.     

Finalmente, podemos concluir que a sobrevivência do Daime dentro daquele contexto 

adverso tem mais a ver com um tipo de compromisso marcado pela tessitura de fortes laços de 

compadrio, do que com um claro compromisso institucional que garantisse a liberdade e o 

pluralismo religioso. Dentre as motivações dessas relações, os autores sublinharam que o fato 

de Irineu “estar sempre ao lado do governo ia além de preferências políticas, já que a sua 

preocupação a respeito da legalização ou legitimação necessárias ao culto, o levava sempre a 

estar ao lado da legalidade, como forma de preservação de sua comunidade” (MACRAE & 

MOREIRA 2011: 294). 

A ayahuasca no Acre  

Desde a criação da primeira religião da ayahuasca no estado do Acre a princípios do 

séc. XX, a relação da população e dos poderes públicos locais com os consumidores dessa 

bebida transformou-se profundamente. Muito disso se deveu ao papel que Mestre Irineu 

desempenhou naquela sociedade como mediador de conflitos, conselheiro e curador. Segundo 

alguns relatos, no inicio da década de 1950, Irineu caminhava pelo mercado de Rio Branco e 

era seguido por crianças que lhe gritavam Macumbeiro! Macumbeiro! Anos depois, as 

crianças quando viam Mestre Irineu passar pela cidade paravam de brincar para cumprimentá-

lo respeitosamente. Em 1971 seu falecimento foi anunciado na Rádio Capital como uma 

tragédia, o Governador da época Wanderley Dantas emitiu nota de pesar e o velório foi 

acompanhado por centenas de pessoas, incluindo autoridades locais e uma banda da Polícia 

Militar que prestou as últimas homenagens acompanhando o caixão coberto com a bandeira 

brasileira até o enterro (GOULART 2004; MACRAE & MOREIRA 2011).  

Esses eventos são bastante simbólicos da mudança de uma situação de desrespeito 

generalizado para uma posição de reconhecimento do Santo Daime e de Mestre Irineu, que se 

tornaram referências do Acre. As cenas sobre o Santo Daime retratadas na minissérie “De 

Galvez a Chico Mendes” que versa sobre a história do Acre e foi produzida pela Rede Globo 
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de televisões é uma expressão da popularidade que adquiriu essa religião, e o reconhecimento 

pela autora Glória Perez de que Mestre Irineu é símbolo da história acreana.    

O reconhecimento público para com esse personagem e suas contribuições para a 

sociedade acreana, tem se expressado ao longo dos anos através de uma série de ações 

oficiais. Além disso, o governo do estado e a prefeitura da capital mantêm canais de diálogo 

com representantes não apenas do Santo Daime, mas também da Barquinha e da União do 

Vegetal, com o intuito de promover políticas públicas voltadas para as demandas das religiões 

da ayahuasca no Acre. Certamente, o fato de o Acre ter se constituído como uma referência 

mundial para políticas ecologistas, como as Reservas Extrativistas, contribui muito para a 

formação de um clima de aceitação para com este tipo de prática oriunda de costumes 

indígenas e caboclos.     

Segundo MacRae & Moreira (2011: 60), a proximidade existente na relação das 

religiões da ayahuasca com o poder público no Acre, permite compará-la com o tipo de 

relação que se estabeleceu entre o candomblé e o poder público na Bahia. Além dessa 

característica da aliança ou pelo menos do respeito mútuo existente entre religião e poder 

público na Bahia e no Acre, Giumbelli (2008: 86) ressalta que tanto o Candomblé na Bahia 

quanto o Daime no Acre compõem uma dimensão da cultura pública local.  

Contudo, apesar da importância da realização de um estudo sobre esse aspecto, o 

mesmo extrapola os limites estabelecidos nesta pesquisa. Logo, minha intenção neste 

subtítulo é apenas sinalizar para a sua existência e apontar que em termos regionais, o uso da 

ayahuasca é uma prática inteiramente consolidada e que já não causa escândalo, como às 

vezes ainda ocorre no plano nacional ou internacional. Quer dizer, parece existir uma 

disparidade no reconhecimento entre o local e o nacional, uma dificuldade até mesmo para 

que se amplie o reconhecimento do uso da ayahuasca como uma expressão da cultura regional 

do Acre. 

Jorge Viana, duas vezes governador do Acre pelo PT (1998-2001/ 2002-2005) e 

atualmente senador pelo estado (2011-2019), deu o seguinte depoimento sobre essa questão: 

“O Acre é isso. Eu volto a falar que o que vem da floresta e o que vem das nossas entranhas é 

o Daime. O Daime é daqui, tem uma diferença grande, inclusive na diferença de valor, tem a 

nossa cara, o nosso jeito, é expressão da nossa cultura” (MACRAE & MOREIRA 2011: 290).  

Finalmente, gostaria de citar algumas ações oficiais que marcaram o espaço público de 

Rio Branco com a história do Santo Daime: a mudança do nome do bairro onde Irineu se 
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instalou com seus seguidores na periferia de Rio Branco que passou a se chamar Vila Irineu 

Serra, a criação de uma linha de ônibus chamada linha Irineu Serra, a nomeação de uma 

estrada como estrada Irineu Serra, a criação da primeira Área de Proteção Ambiental (APA) 

do Acre, Área de Proteção Ambiental Raimundo Irineu Serra (APARIS), o tombamento da 

sede do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Alto Santo) tanto pelo governo do estado 

quanto pela prefeitura como patrimônio histórico e cultural do Acre e de Rio Branco e por 

fim, uma sala dedicada exclusivamente ao Santo Daime no museu da borracha.  

No que concerne à relação das religiões ayahuasqueiras com o poder público, cabe 

citar a criação da Câmara temática de Culturas Ayahuasqueiras em parceria com a Fundação 

de Cultura Garibaldi Brasil, e a realização do Seminário das Comunidades Tradicionais da 

Ayahuasca: Construindo políticas públicas para o Acre, além de homenagens na Assembléia 

Legislativa do Acre e a concessão do título de cidadão acreano para Raimundo Irineu Serra - 

Santo Daime (in memorian), Daniel Pereira de Mattos – Barquinha (in memorian) e José 

Gabriel da Costa - União do Vegetal (in memorian). 

 

FIGURA 
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O marco inicial do processo de regulamentação da ayahuasca é formado pela 

instituição da primeira comissão de investigação das religiões da ayahuasca pelo Ministério 

da Justiça em 1982. Esse evento foi definidor do padrão de relações entre Estado e religiões 

da ayahuasca que se estabeleceria desde então até 2010. Durante esse trajeto, os principais 

momentos de influxo marcados por procedimentos institucionais ocorreram através das 

seguintes instituições nos seguintes anos: CONFEN 1987, CONFEN 1992, CONFEN 1995, 

CONFEN 1997, CONAD 2002, CONAD 2004, CONAD 2010. No presente texto, percorrerei 
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esse processo através destes momentos, buscando identificar os principais termos implicados 

na liberdade religiosa das religiões da ayahuasca com destaque para o Santo Daime Iceflu. 

 Assim como no período anterior, em que se deu a formação e a consolidação da 

religião do Santo Daime, durante o período aqui abordado é possível perceber a existência de 

uma tendência à uniformização do fenômeno religioso por parte dos agentes oficiais e de uma 

tendência interna às religiões de homogeneização de suas práticas, sendo que o grupo do 

Santo Daime Iceflu é o que tem demonstrado alguma resistência a essa homogeneização 

devido a seu caráter eclético e dinâmico. Nas próximas linhas levarei em consideração esses 

fatores evidenciando algumas de suas implicações. 

A formação de dita comissão, segundo depoimento do Psicólogo Paulo Roberto Silva 

e Souza que intermediou a comunicação entre os grupos de pesquisadores e de fiéis, resultou 

da escolha entre duas propostas, a de uma avaliação estritamente policial e a de uma avaliação 

combinada que relevasse aspectos culturais da questão. Venceu a segunda proposição. 

Segundo suas palavras gravadas numa entrevista concedida a Lucélia Santos em 1989 no 

vídeo documentário Os guardiões da floresta: 

[...] havia sim uma diferença cultural de encarar a vida, diferenças que 

precisavam ser examinadas, então a partir daí eu propus que pudesse ser 

constituída, não detetives, policiais, pessoas assim não, psicólogos, médicos, 

antropólogos, sociólogos, historiadores, botânicos, ai sim a gente pode 

apurar a verdade, porque se é uma comunidade que usa uma droga e fica 

drogada, gente vai lá e nós vamos ver uma bagunça, vamos ver uma 

confusão, nós vamos ver uma situação de degenerescência na estrutura 

pessoal, na estrutura familiar, na estrutura de produção, na estrutura 

comunitária, então eu propus que a verdade pudesse ser apurada por 

cientistas, e foi o que realmente aconteceu, em dezembro de 1982 eu vim 

trazendo essa comissão ao Rio do Ouro [...] (Paulo Roberto, Vídeo: Os 

guardiões da Floresta)
48 

Na visão de MacRae (2005: 475),  

Tendo em vista os terríveis episódios do passado, como o de Canudos, em 

que o governo brasileiro se metera em cruentas e desgastantes guerras, na 

tentativa de erradicar movimentos messiânicos não muito diferentes dos 

grupos daimistas, essa comissão recebeu recomendação expressa para evitar 

um conflito religioso desnecessário.[...] 

A presença do fantasma de Canudos era sentida por todos os envolvidos no inicio do 

processo de regulamentação. A imagem de Lucio Mortmer, um dos fiéis do grupo liderado 

pelo Padrinho Sebastião, lendo o livro Os sertões de Euclides da Cunha quando da chegada de 
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 Chamo atenção para a semelhança existente entre esta narrativa registrada no final dos anos 1980 e a narrativa 

que registrei em entrevista concedida a mim pelo Padrinho Paulo Roberto em março de 2012 no RJ. 
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membros da comissão na comunidade do Rio do Ouro, simboliza bem isso
49

. Lucio Mortmer 

era adepto da filosofia da contracultura e um dos novos membros do Santo Daime 

provenientes do sudeste do país e das grandes cidades, antes de chegar à Colônia 5000 tinha 

sido hippie e estudante de teologia. Foi um dos responsáveis pela introdução do sistema de 

produção e distribuição comunitário dentro da comunidade do Padrinho Sebastião, pela 

adoção dos caderninhos impressos dos hinos de louvor cantados nos rituais, foi um grande 

expoente da religião no Brasil e no mundo e publicou dois livros sobre ela, Bença Padrinho e 

NossoSenhor Aparecido da Floresta.  

 Trata-se de um daqueles personagens que contribui com a tradução necessária na 

interação entre o grupo religioso e a esfera pública, quando esta exige o uso de uma 

linguagem que lhe é mais especifica para estabelecer o diálogo com aquele.  

A decisão de se instaurar uma comissão de investigação pode parecer abusiva, mas 

diante das circunstâncias a que os usuários da ayahuasca estavam sendo submetidos, ou seja, a 

de suspeitos de uso e tráfico de drogas, essa saída possibilitou-lhes mostrar sua própria 

realidade, bastante diferente da suspeita que lhes recaia, onde incorporavam o uso da 

substância no cotidiano, sem que isso representasse a dissolução dos laços sociais e familiares 

e a degradação pessoal. Os relatórios produzidos pelos integrantes dessa comissão, a única 

que contou com a presença de agentes da polícia federal e de militares do exército, foram 

todos favoráveis às religiões da ayahuasca. 

Entretanto, três anos depois a Divisão de Medicamentos (DIMED) do governo federal 

incluiu as espécies utilizadas na composição da ayahuasca na lista de substâncias proscritas
50

. 

Uma atitude tomada à revelia do CONFEN (Conselho Federal de Entorpecentes) a quem a 

DIMED encontrava-se subordinada. Para dirimir essa situação de impasse institucional e 

atender a demanda das religiões da ayahuasca que reclamavam da proibição, o CONFEN 

promulgou a Resolução Nº 4 de 30/07/1985, que criou um grupo de trabalho para “examinar a 

questão da produção e consumo das substâncias derivadas daqueles vegetais, em todos os seus 
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 O filme de Noilton Nunes e Gigi Abreu intitulado “Daime Santa Maria” e produzido com o apoio da 

FUNART, com pesquisa de Vera Froés e Fernando La Roque, mostra cenas da chegada dessa Comissão ao 

Seringal Rio do Ouro AC onde residia a comunidade daimista do Padrinho Sebastião no momento em que um 

dos fiéis, Lucio Mortimer, lê em voz alta para vários membros, incluindo o líder religioso, a obra Os Sertões de 

Euclides da Cunha.   
50

 Embora a Portaria publicada no Diário Oficial em 13 de março de 1985 tenha usado textualmente as seguintes 

palavras: “Banisteriopsis caapi (cipó de chinchona ou chacrona ou mariri) – produtos obtidos da planta [no 

singular] ou de suas partes”; a forma como define a espécie entre parêntesis revela confusão entre definições.  A 

definição correta para as espécies são: no vocabulário científico para o cipó Banisteriopsis Caapi e para a folha 

Psichotrya Viridis, ou popularmente cipó jagube, ou mariri, e folha chacrona ou rainha.  
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aspectos” e meses depois a Resolução Nº 06 de 04/02/1986 que suspendeu provisoriamente os 

efeitos da Portaria 02/85 da DIMED. O relatório final do grupo de trabalho então instaurado 

apresentou em agosto de 1987 um parecer favorável à exclusão definitiva da ayahuasca e de 

seus componentes da lista de substancias proscritas (CONFEN 1985; CONFEN 1986; 

CONFEN 1987, LABATE 2005: 415). 

Em 1988, logo após a autorização do uso da decocção pelo CONFEN, uma denúncia 

motivou a abertura de um novo processo de averiguação. O teor dessa denuncia merece ser 

citado em virtude do seu disparate e do fato dela ter sido anônima e mesmo assim ter 

motivado uma nova mobilização do órgão oficial, vejamos: 

Os adeptos das seitas são calculados nos grandes centros urbanos em mais de 

dez milhões de fanáticos [...] na União do Vegetal o vegetal é misturado na 

hora da ingestão, sem que ninguém perceba, ao LSD ou droga semelhante 

[...] são os adeptos induzidos ao trabalho escravo e a doações polpudas [...] a 

culpa de tudo isso é de um contra-ataque das guerrilhas urbanas (LABATE 

2005:412) 

Cinco anos depois da resolução de 1987, em reunião ordinária de 2 de junho de 1992 o 

jurista Domingos Bernardo G. da Silva Sá, conselheiro do CONFEN, argumentou a favor da 

manutenção da posição anteriormente adotada, pois nenhuma alteração importante no 

comportamento dos grupos tinha sido verificada. O conselheiro sublinhou que durante todo o 

período em que o Estado acompanhou sistematicamente as comunidades ayahuasqueiras, elas 

tinham demonstrado possuir mecanismos internos de controle suficientemente eficazes e que 

qualquer interferência mais incisiva desse aparato neste arranjo seria, por conseguinte, 

indevida, desnecessária e poderia, inda, criar problemas (COFEN 1992).  

Um pouco antes dessa decisão, as religiões da ayahuasca publicaram em conjunto um 

documento chamado Carta de princípios das entidades religiosas usuárias do Chá Hoasca de 

1991(CARTA 1991). Nessa missiva, as autodenominadas entidades religiosas definem seus 

mecanismos de controle do uso da decocção e se comprometem a segui-los. Nessa publicação 

desvela-se uma intenção de homogeneizar o uso da ayahuasca entre os grupos, a despeito de 

todas as diferenças doutrinárias, e o interesse desses grupos em estabelecer um compromisso 

com o Estado e a sociedade no que se refere ao uso da substância psicoativa. Sob essa 

intenção de homogeneização e esse interesse pelo compromisso, insinuam-se duas 

proposições que chamam a atenção por estarem correlacionadas ao foco das pressões externas 

que estes grupos têm sofrido ao longo dos anos. Em um dado momento a Carta afirma sobre o 

consumo da ayahuasca, que está “vedado o seu uso associado a drogas ou quaisquer plantas 

psicotrópicas” e em outro momento afirma que “o curandeirismo deve ser evitado pelas 
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entidades religiosas signatárias”. Estas duas afirmações são claras respostas elaboradas a 

partir da gramática estatal, pois verdadeiramente estas são dissociações que não têm a ver com 

o contexto indígena de uso de substâncias desse gênero de onde foi herdado o costume do 

consumo da ayahuasca. São afirmações que negam a autenticidade da prática, ao assinar o 

documento a União do Vegetal nega que dentro da sua liturgia exista a tradição de em certas 

ocasiões consideradas de necessidade adicionar à formula básica da ayahuasca mais nove 

vegetais, breuzinho, apuí, samaúma, castanheira, paud’arco, imburana de cheiro, mulateiro, 

maçaranduba e carapanaúba
51

. O Santo Daime Iceflu, por sua vez, nega o uso da Santa 

Maria, ou seja, o uso sacramental da Cannabis Sativa e mais, nega seu caráter eclético, o qual 

tem dinamizado ao longo de sua história várias “alianças espirituais” com diversas 

manifestações culturais e sua tendência ao diálogo inter-religioso. Uma característica que se 

encontra no bojo do que o antropólogo Alberto Groisman denominou de “ecletismo 

evolutivo” (OLIVEIRA 2011:170) e Assis & Labate denominaram de “miscibilidade” (ASSIS 

& LABATE 2014).  

O reconhecimento e o compromisso são parâmetros fundamentais no tratamento das 

diferenças nas sociedades pós-modernas, em que classe e trabalho deixaram de ser os únicos 

protagonistas da mobilização social. Nesse contexto, grupos que se consideram 

historicamente desfavorecidos e marginalizados por suas características fenotípicas, por seu 

comportamento ou por suas crenças e consideram, ainda, que possuem déficit de direitos em 

virtude disso, demandam políticas públicas compensatórias. As ações desses grupos são 

variadas, não se limitam aos cânones da narrativa contratualista, quer dizer que antes mesmos 

de aas políticas públicas reconhecerem a singularidade desses grupos é necessário reconhecer 

essas variações na forma de apresentar demandas. Um sistema político engessado pela 

ideologia da secularização não teria condições de realizar essas tarefas, por isso o caso da 

regulação das religiões da ayahuasca sugere a pertinência de um secularismo moderado, tal 

como Giumbelli (2008: 95,96) propôs.  

Dando andamento ao processo de regulamentação da ayahuasca, no transcorrer da 

década de 1990, o grande ponto nodal sobre o qual o CONFEN deveu se posicionar 

constituiu-se no problema da participação de menores de idade nos rituais. Em 1995 e em 

1997 o órgão recomendou que a Ayahuasca não fosse ministrada para menores de idade e 

portadores de distúrbios mentais. Entretanto, por não possuir força de lei o posicionamento 

não dirimiu por completo a questão que ficou, assim, sujeita à judicialização dependendo da 
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 Para uma avaliação da presença da tradição dos nove vegetais na UDV consultar Camurça et all (2013). 
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conjuntura e dos conflitos que emergirem. Um dos argumentos jurídicos possíveis consiste 

em afirmar que esse ponto deve ser regulado pelo direito privado previsto no código civil, 

porque nele se ancora o pátrio-poder que garante aos pais o direito de oferecer educação aos 

filhos em todas as dimensões, incluindo a religiosa. Por outro lado, argumenta-se que o 

Estado possui mecanismos para suspender o pátrio-poder nos casos em que compreender que 

há dano ao menor de idade (LABATE, 2005: 414, 415). 

Outro ponto de tensão que ganhou contornos político-institucionais já no final dos 

anos 90 está ligado ao acréscimo na produção de Ayahuasca decorrente, em grande medida, 

do crescimento do número de fiéis. A variação no consumo exige maior quantidade de 

matéria prima para a decocção do chá, com efeito, uma maior acessibilidade a esta e o 

aumento do tráfego desse material. Isso, sem contar com os ajustes necessários na feitura e na 

distribuição do produto final. Do ponto de vista religioso, essas atividades estão demarcadas 

simbolicamente por um ritual, que no caso do Santo Daime recebe o nome de Feitio. Logo, 

cabe perguntar a propósito da liberdade e dos limites desse processo, visto que nele ao mesmo 

tempo em que se deve lidar com a problemática do meio ambiente enquanto bem público, se 

deve considerar o exercício pleno da religião e o reconhecimento de uma tradição cultural. A 

chegada a um bom termo depende da participação dos interessados e de uma boa política que 

permita o entrecruzamento de saberes e especialidades
52

. 

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) vem atuando concretamente na 

regulação da extração e do transporte das espécies de cipó e folha utilizadas na ayahuasca, 

através da Portaria nº 117 de 17 de agosto de 1998 e da Portaria nº 4, de 16 de outubro de 

2001. Documentos que exigem das entidades religiosas um cadastro junto ao órgão onde deve 

constar CNPJ, dados do representante legal, numero de filiados, media de consumo, media de 

feitios, media de litros obtidos, media da quantidade de cada espécie utilizada, reposição 

florestal, dentre outros pontos. Este cadastro deve ser anual e subsidia a concessão ou não do 

“Requerimento para coleta, transporte e armazenamento de produto florestal para fins 

religiosos (cipó Banisteriopsis caapi e folha Psychotria viridis)” (IBAMA 2001). De acordo 

com Labate (2005: 426, 429), essa atuação não se deu unilateralmente, pois foram feitas 

reuniões entre representantes dessa instituição e das entidades ayahuasqueiras em Rio Branco 

AC. Oportunidades em que se discutiu sobre fiscalização, extração e manejo das espécies. 
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 O pesquisador Edward MacRae, integrante da Câmara de Assessoramento Técnico e Científico sobre o uso da 

Ayahuasca alertou no relatório de 2004 que não obstante a legalização do uso religioso da Ayahuasca, existem 

inda outras maneiras de coibir as atividades e a expansão das religiões que fazem uso ritual da bebida como, por 

exemplo, dificultar e burocratizar a produção e distribuição de seu sacramento. 
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Segundo a autora, o controle sobre as plantas e seu transporte era um anseio apresentado pelas 

próprias entidades, que temiam o tráfico e o comércio ilícito.  

Existe um sentimento de desconfiança, das autoridades para com as religiões da 

ayahuasca, mas esse sentimento encontra-se presente entre as próprias religiões e entre estas e 

eminentes apropriações e deturpações de seu patrimônio. A ameaça para essas religiões 

advém, portanto, do fato de não serem compreendidas e do fato de sua riqueza cultural poder 

ser roubada. Inclusive neste ponto, é importante citar a tentativa de patenteamento da 

ayahuasca por uma organização estadunidense chamada Selva Viva. 

Ao adentrar o novo milênio a situação do uso religioso da Ayahuasca ainda era 

instável no país. Não existia uma Lei ou uma medida administrativa específica destinada a 

regular claramente essa prática. Em 2002, mais precisamente no último dia do governo de 

Fernando Henrique Cardoso 31 de dezembro, o CONAD determinou a criação de uma 

comissão para sanar essa deficiência
53

. Com o inicio do governo Lula e a reestruturação 

institucional o trabalho foi assumido pela recém formada Câmara de Assessoramento Técnico 

e Científico sobre o uso da Ayahuasca. Esta, em parecer técnico apresentado em agosto de 

2004, reiterou a liberdade do uso religioso da ayahuasca. Dois meses depois esse parecer foi 

aprovado pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas que na mesma oportunidade, 

também criou o Grupo Multidisciplinar de Trabalho Ayahuasca, cujo objetivo final seria a 

elaboração de um documento que traduzisse a deontologia do uso da ayahuasca
54

. 

Diferentemente das experiências anteriores, em meados de 2005 o GMT Ayahuasca definiu 

sua composição como sendo seis membros designados pelo Governo Federal entre 

representantes institucionais e expertos no tema, mais seis membros eleitos pelas próprias 

entidades religiosas. Esta participação direta permitiu que a noção de uso religioso da 

ayahuasca, por exemplo, fosse delineada a partir do lugar de onde provém esse discurso. Isso 

incidiu decisivamente no formato do relatório apresentado pelo grupo em novembro de 2006 e 

aprovado na íntegra pelo CONAD em 2010. O pesquisador Edward MacRae (2008a, 2008b), 

faz considerações relevantes acerca dos avanços ocorridos na discussão sobre os usos de 

substâncias psicoativas a partir das decisões do CONAD, eis algumas de suas afirmações:  

Em nossa sociedade a medicina continua a deter enorme prestígio na 

discussão sobre religiões minoritárias, defendendo zelosamente a prioridade 
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Resolução N ͦ 26 31/12/2002 (CONAD, 2002). Segundo o relatório do GMT Ayahuasca apresentando em 2006 

essa retomada se deveu ao impacto de denuncias de uso inadequado da bebida feitas, sobretudo, por parte da 

imprensa. O relatório informa também que não há nenhum registro de que este grupo tenha sido efetivamente 

formado. 
54

 Resolução N ͦ 05 4/11/2004 (CONAD, 2004).  
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de suas posições apresentadas como racionalistas, sobre concepções 

religiosas que queiram confrontá-las. Mas a sociedade tem mudado e o 

exemplo das tentativas de controle das religiões afrobrasileiras, assim como 

outros desenvolvimentos sociais, levaram o CONAD a considerar ser 

importante consultar os diversos segmentos sociais envolvidos [...] (2008a).  

[...] mais uma vez as políticas públicas direcionadas à normatização do uso 

religioso da ayahuasca, ao se embasarem em discussões envolvendo usuários 

e estudiosos do tema e atuando num quadro institucional marcado por 

relações democráticas e sensíveis às complexidades da questão, dão um 

passo considerável em relação à resolução efetiva de problemas relacionados 

ao uso de substâncias psicoativas (2008b).  

No percurso desde a primeira investida em 1982 até este acontecimento manifesta-se a 

gradativa mudança no padrão de relações entre a esfera político-institucional e as religiões 

ayahuasqueiras. Se for verdade que pode ser considerada tênue tendo em conta o tempo 

transcorrido e as idas e vindas institucionais, de qualquer maneira essa mudança revela uma 

progressiva conotação na participação dos interessados e na dimensão cultural presente no 

fenômeno religioso. O texto final do CONAD é expressivo disso:  

d) deve ser reiterada a liberdade do uso religioso da Ayahuasca, tendo em 

vista os fundamentos constantes das decisões do colegiado, em sua 

composição antiga e atual, considerando a inviolabilidade de consciência e 

de crença e a garantia de proteção do Estado às manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, com base nos arts. 5 o, VI e 215, § 1o 

da Constituição do Brasil, evitada, assim, qualquer forma de manifestação de 

preconceito. [...] 23- A correta identificação do que é uso religioso, segundo 

os conceitos e práticas ditadas, a partir das próprias entidades que fazem uso 

da Ayahuasca, permitirá assegurar a proteção da liberdade de crença prevista 

na Constituição Federal.  [...] 24- Trata-se, pois, de ratificar a legitimidade 

do uso religioso da Ayahuasca como rica e ancestral manifestação cultural 

que, exatamente pela relevância de seu valor histórico, antropológico e 

social, é credora da proteção do Estado, nos termos do art. 2 o, "caput", da 

Lei 11.343/06 (6). e do at. 215, §1º, da CF. (CONAD, 2010). 

Assim, a dimensão regulatória do ente estatal aparece como conseqüência do jogo 

democrático e como garantia de direitos relativos aos princípios fundamentais de liberdade e 

igualdade. Historicamente, a trajetória das relações entre Estado e Religião no Brasil 

conformou um regime onde se combinam a ausência de um ordenamento jurídico especifico 

para a categoria religião, atendimento a expectativas de auto-regulação com poucas restrições 

e, por fim, formas de regulação indireta do religioso (Giumbelli, 2008: 83-87). O que parece 

se alterar é a tonalização que adquire esse regime em cada contexto e o tom em que ocorreu a 

regulação do uso religiosos da ayahuasca parece demonstrar isso.  

Por outro lado, a luta pelo reconhecimento dos cultos mediúnicos, por exemplo, indica 

que a ausência de definição de uma categoria religião pelo ente estatal não impediu que estes 

sofressem injustiças por não serem considerados religiões, tanto por parte da sociedade quanto 
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por parte do poder público. É impossível negar também, que a auto-regulação significou na 

maioria das vezes para os grupos religiosos minoritários o imperativo de criar meios de 

resistência e sobrevivência, como foi com os cultos de matriz africana chegando-se até a inibir 

traços culturais característicos.   

A partir do histórico do Santo Daime, nomeadamente, é possível vislumbrar como se 

deu essa variação nas tintas que colorem dito regime de maneira adjacente à variação nas 

formas de presença pública que essa religião encontrou. Isso não só durante os últimos trinta 

anos, como foi relatado. Voltando-se um pouco mais no tempo é possível identificar entre as 

décadas de 1970 e 1980 um expressivo ponto de inflexão nas relações entre os daimistas e a 

política do ponto de vista político-institucional. Esse ponto localiza-se entre dois panoramas 

diferentes de relações. Um deles compreende o ínterim onde se formou e se consolidou essa 

religião e outro está demarcado pela expansão e reconhecimento desta. A passagem de um a 

outro coincide com três acontecimentos que devem ser levados em conta para se compreender 

melhor esse ponto. O primeiro deles corresponde às transformações que o próprio Santo 

Daime operou em seu interior ao se dividir em duas grandes linhas, uma delas qualificada 

como linha do Alto Santo e que se restringe mais ao estado do Acre e a outra conhecida como 

linha do CEFLURIS (hoje ICEFLU) e que é responsável pelo crescimento do número de 

centros filiados e fiéis. Tal cisão ocorreu após o falecimento do fundador da religião 

Raimundo Irineu Serra em 1971 e foi liderada por Sebastião Mota de Mello em 1974, que 

acompanhado por mais de uma centena de fiéis registrou legalmente um novo núcleo com o 

nome de Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serraprovido de estatuto 

próprio
55

. À diferença do Alto Santo este agrupamento absorveu influencias da contracultura, 

do modo de vida inspirado no sistema comunitário, da umbanda e do experimentalismo 

vegetalista. Tais influencias foram determinantes para que um grande número de centros fora 

da região amazônica se organizassem em comunidades rurais e se envolvessem com 

organizações civis atuantes e de caráter social e ambiental. 

O segundo fato é a reconfiguração da política de combate ao uso ilícito de substancias 

psicotrópicas. De acordo com Goulart (2008: 264, 279) entre os decênios de 1960 e 1980 o 

país dinamizou uma sistemática política de repressão ao uso de drogas que afetou as relações 

                                                           
55

 Hoje esta linha recebe a designação de Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal Patrono Sebastião 

Mota de Melo. A designação da religião como Santo Daime, por sua vez, foi preteria pela linha do Alto Santo 

que prefere ser chamada de religião do Daime simplesmente. É importante frisar, contudo, que as diferenças 

entre essas linhas não as transformam em religiões diferentes como o são a UDV e a Barquinha a despeito de 

todas serem ayahuasqueiras.   
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entre os cultos ayahuasqueiros e as instituições governamentais. O relevo adquirido por essa 

temática ocorreu em função do cenário internacional onde as convenções de 1961 e 1971 da 

ONU, submetidas a uma forte influencia dos EUA, impunham aos países signatários o 

aumento do controle sobre o comércio das drogas com fins médicos e classificadas como 

legais e sobre o tráfico das tidas como ilegais.  

Em terceiro lugar, o cenário político da época era marcado pela transição à 

democracia, fervilhavam questões concernentes à volta do estado de direito, sobre como o 

modelo republicano iria se efetivar, sobre quais seriam as formas de participação, sobre 

justiça para com o passado e, sobretudo, atinentes às liberdades e igualdades política e social.  

De acordo com Joanildo Burity, nesse ambiente teria ocorrido uma guinada cultural, 

explicada pela “emergência da temática cultural como objeto de debate público e político e 

como elemento nucleador de formas de ação coletiva”. Nesse sentido, o reconhecimento das 

diferenças sociais passou a ser encarado como peça fundamental da democracia. Por ai, o 

discurso republicano radicalmente laico foi perdendo terreno para fronteiras mais tênues com 

os discursos multiculturalista e religioso (Burity, 2008: 88,89). Esses acontecimentos ajudam 

a compreender a dinâmica do processo de reconhecimento e regulamentação ocorrido depois 

desse ponto de inflexão.  

Contudo, como apontei anteriormente, a promulgação de uma normativa não possui 

caráter de Lei e isso deixa os grupos ayahuasqueiros suscetíveis a reveses políticos. Um 

exemplo disso ocorreu em 2010 logo após a publicação da Resolução n◦1 do CONAD o 

DeputadoFederal Paes de Lira do PTC (Partido Trabalhista Cristão) de São Paulo, tentou 

suspender a resolução aproveitando-se do debate gerado pelo crime contra as vidas do 

cartunista e dirigente do Santo Daime Glauco Villas Boas e de seu filho Raoni (LIRA, 2010, 

CONAD, 2010). 

A discussão sobre a proposta do Deputado, o Projeto de Decreto Legislativo 2491/10, 

se deu através de audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado. Da qual participaram representantes das entidades religiosas ayahuasqueiras e 

membros da equipe do Grupo Multidisciplinar de Trabalho, que pesquisou sobre o assunto e 

cujo relatório final foi incorporado na íntegra pelo CONAD no embasamento de sua decisão. 

Na ocasião dessa discussão, o juiz federal do Acre Jair Araújo Fagundes, relator do GMT 

Ayahuasca, afirmou que a proposição de tal suspensão poderia agravar os problemas 

concernentes ao uso religioso do psicoativo em tela, “Se você tira a resolução do CONAD, 

você tem um grande vácuo, você tem uma definição muito abstrata, muito genérica: uso 
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religioso”. Paes de Lira, por sua vez, finalmente admitiu a necessidade de aprofundar o seu 

conhecimento a respeito da temática para levar adiante a proposta, e esboçou os alcances de 

sua concepção de liberdade religiosa em relação ao caso afirmando: “uma coisa, no entanto, 

se põe de manifesto: há necessidade de maior controle pelo estado brasileiro” (PRADO, 

2012, grifo meu). Assim, em 12 de janeiro de 2011 o PDL 2491/10 foi arquivado 

definitivamente pela Câmara de Deputados de Brasília na Presidência do Deputado Marco 

Maia.
.
 Esse episodio demonstra que apesar de todo o controle que envolveu o processo de 

regulação das religiões da ayahuasca e apesar de existir um controle interno às religiões que 

foi reconhecido institucionalmente, vigora uma percepção comum de que qualquer uso de 

substância psicoativa significa descontrole e precisa ser policiado. Essa cultura do pânico 

moral, se não esclarecida e desarticulada, pode prejudicar avanços como o ocorrido.  

Esse avanço no tratamento do uso de substância psicoativa tem sido considerado pela 

academia e foi inclusive citado no âmbito do judiciário, embora encontre essa resistência na 

classe política. No âmbito do Judiciário surgiu como uma referência consolidada para debates 

mais amplos, como indica a argüição do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso Melo, 

por meio da qual em meados de 2011 expressou voto a favor da autorização para a realização 

de manifestações públicas, em beneficio da discussão sobre a (des)criminalização da 

Cannabis Sativa.   

Durante a polêmica de alcance nacional suscitada pela chamada “Marcha da 

Maconha” e no ínterim das discussões jurídicas sobre o caso, Celso Mello admitiu a 

necessidade de se relevar aspectos como o uso ritual e sacramental de substâncias psicoativas. 

Pois, de acordo com o Ministro, há uma relação intrínseca entre esse uso e o postulado 

fundamental da liberdade religiosa e, além disso, o país já conta com uma experiência 

institucionalizada de regulação nesse sentido, a qual está expressa na Resolução N ͦ 1 de 2010 

do CONAD. Sobre a qual ele afirmou: 

A Resolução em causa, ao assim definir o tema, preserva a liberdade 

religiosa, cujo conteúdo material compreende, na abrangência de seu amplo 

significado, dentre outras prerrogativas essenciais, a liberdade de crença (que 

traduz uma das projeções da liberdade de consciência), a liberdade de culto, 

a liberdade de organização religiosa, a liberdade de elaboração de um 

“corpus” doutrinário e a liberdade contra a interferência do Estado, que 

representam valores intrinsecamente vinculados e necessários à própria 

configuração da idéia de democracia, cuja noção se alimenta, continuamente, 

dentre outros fatores relevantes, do respeito ao pluralismo (MELLO, 2012).    

Nesse processo, a Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos –

ABESUP foi admitida como Amicus curiaeda corte, ou seja, como uma terceira parte 
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interessada dotada de legitimidade e representatividade adequada para oferecer informações e 

pareceres a respeito do assunto em pauta. (MELLO, 2012; SUPREMO, 2012) 
56

. Em relação a 

participação da ABESUP nesta qualidade, dois fatos chamam a atenção, o fato de enquanto 

instituição ela também ter participação ativa no processo de regulamentação da Ayahuasca no 

Brasil, além do fato de ser composta por alguns dos principais pesquisadores do uso religioso 

deste psicoativo no Brasil e no mundo 
57

.  

 

4 - Com quantos sentimentos se faz uma religião.  

Um dos principais questionamentos às religiões ayahuasqueiras consiste em indagar se 

esses grupos são de fato religiões ou não. Existe certa resistência em considerá-los religiões, 

como se esse conceito auferisse uma série de qualidades que os mesmos não possuem. Nesse 

sentido, questiona-se, por exemplo, se o número de pessoas que compartilham a fé é 

significativo, se as pessoas que compartilham a fé se encontram em sã consciência, se as 

crenças compartilhadas possuem longevidade e tradição, se o grupo dispõe de uma teologia, 

se suas normas internas são mais ou menos rígidas ou se a sua institucionalização é legal e 

eficiente. Tais aspectos, contudo, servem mais como critérios para sustentar comparações 

assimétricas entre a minha fé e a fé do outro, do que para elaborar uma definição justa, porque 

nenhum deles possui balizas infalíveis, ou pelo menos capazes de estabelecer generalizações 

coerentes. Aplicá-los seria como tentar provar se um deus é verdadeiro a partir de critérios 

lógico científicos. Na realidade, a própria indagação divisada acima possui limitações, quando 

se encontra ancorada na suspeita desses cultos representarem um engodo que justifica o uso e 

o tráfico de drogas, ou seja, quando se orienta o questionamento não por uma questão 

doutrinária, mas sim pela reprovação de um suposto desvio de ordem alheia à religião e que se 

encontra eivado de preconceitos
58

. 

Outra forma de se questionar a legitimidade dessas religiões usada por aqueles que se 

negam a compartilhar dessa definição é o uso do conceito de seita. O qual carrega o 

significado de segmentar o que é homogêneo e romper com a organicidade. Não é demasiado 
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 Esse processo pode ser encontrado em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=187&classe=ADPF&origem=AP&r

ecurso=0&tipoJulgamento=M>. 
57

 De onde se destacam Edward MacRae, Beatriz Cauby Labate e Isabela Lara Oliveira. 

 
58

Algo parecido parece ter ocorrido com a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), caso analisado por 

Giumbelli (2002:290) e cujos escândalos do “chute na santa” e da reunião de pastores que festejavam em torno 

de uma montanha de dólares doados por seus fiéis, produziu um sem número de questionamentos públicos sobre 

a real natureza religiosa do grupo comando pelo Bispo Edir Macedo. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=187&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=187&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.neip.info/index.php/content/view/24.html
http://bialabate.net/
http://www.neip.info/index.php/content/view/816.html
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lembrar, conforme estudo realizado por Giumbelli (2002), que o conceito de seita na França 

foi extensivamente utilizado até o séc. XIX para denominar os grupos que não 

compartilhavam da fé católica. Analisando o histórico francês do uso do termo, o autor nos 

ensina ainda que a literatura produzida sobre o assunto se restringe à descrição de casos e à 

manuais de discernimento para reconhecer os perigos que um grupo pode representar, ou seja, 

não há uma reflexão teórica séria sobre o conceito de seita. Algumas definições correntes nas 

referências apontadas pelo autor são: “ataque ao bem estar do espírito” e “ataque ao bem estar 

do Estado”.  

Enfim, como afirma George Simmel: “Até hoje ninguém foi capaz de apresentar uma 

definição de religião suficientemente precisa e abrangente; ninguém ainda conseguiu captar 

sua essência definitiva, algo comum às religiões dos cristãos, dos ilhéus dos mares do sul, de 

Buda e de Vitzliputzli” (SIMMEL 2011b:1).   

Simmel (2011a; 2011b) pode nos ajudar a subtrair-nos da tentativa de racionalizar a 

mística e controlar a imprevisibilidade do real através da aplicação de conceitos de 

Procrusto
59

, empresa esta intelectualmente pouco fecunda e altamente suscetível ao erro. Na 

verdade, isso corresponderia a um empobrecimento da linguagem do sentimento e da 

religiosidade. Para o autor é a religiosidade que cria a religião, e não o contrário, a religião é o 

mundo objetivado da fé e a religiosidade é uma disposição da alma que colore os conteúdos 

do mundo.  

A partir do mesmo material concreto e conceitual que experimentamos no 

nível da realidade, emerge o mundo religioso com novas tensões, dimensões 

e sínteses. Os conceitos de alma e existência, destino, culpa, felicidade e 

sacrifício chegando até os cabelos de nossa cabeça e até o pardal no telhado 

– tudo isso também constitui o conteúdo do mundo religioso (SIMMEL 

2011a: 24,25).     

As pessoas religiosas constituem o principal ingrediente de uma religião, pois esta 

quando se forma, segundo Simmel (2011a), se forma a partir do âmago de cada ser que 

conscientemente busca a unidade suprema (re)encantando o mundo e transformando assim, o 

kaos em kosmos. Nas palavras do autor: 

O fenômeno religioso em sua essência específica, em sua existência pura, 

livre de toda “coisa” empírica, é vida; o homem religioso vive de uma 

maneira que lhe é própria e seus processos psíquicos apresentam um 
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O que chamo de conceito de Procrusto é aquele conceito que adapta a realidade aos seus próprios limites. 

Minha inspiração para esta colocação vem da analogia que Lopes Jr. (2013) estabelece entre a forma disjuntiva e 

mutiladora do pensamento no paradigma científico moderno e a atitude do cruel assaltante Procrusto retratado 

pela mitologia grega, que deitava suas vitimas em dois leitos e cortava as partes dos que ultrapassavam essa 

medida e distendia os que não a completavam.  
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ritmo, uma tonalidade, um arranjo e uma proporção de energias psíquicas 

que são claramente distintos daqueles do homem teórico, artístico ou prático, 

Mas tudo isso é justamente uma questão de processo e não uma formação 

concreta: essa vida e essa operação devem abranger os conteúdos reais e 

formá-los- caso religiões descritíveis e “objetivas” vierem a nascer 

(SIMMEL 2011a: 27 grifo meu).  

Com o objetivo de identificaresse colorido especial de que fala Simmel (2011a) e 

como se conforma, portanto, o fenômeno do uso ritual da ayahuasca dentro do grupo do Santo 

Daime, analiso a seguir as narrativas de quatro lideranças daimistas registradas a partir de 

entrevistas que realizei em diferentes datas e locais. Em ordem cronológica, uma entrevista 

com o Padrinho Alex Polari realizada em julho de 2011 no Mapiá, município de Pauini- AM, 

duas entrevistas que gravei em março de 2012 em São Conrado no Rio de Janeiro com a 

Madrinha Nonata e com o Padrinho Paulo Roberto, e uma entrevista feita em Aldeia –PE com 

a Madrinha Maria Alice em outubro de 2013.    

A condução dessas entrevistas foi baseada num método baseado no uso de ativadores 

de memória, para cada um dos entrevistados selecionei um conjunto de temas e textos que 

possuíam relação com suas vidas e com a religião do Santo Daime e pedi para que eles, ao 

ouvirem os temas e textos ditos por mim, narrassem o que lhes vinha à memória, ou seja, que 

lembranças esses ativadores traziam à tona.   

A apresentação da análise das narrativas que surgiram a partir desse procedimento está 

dividida em dois blocos, num primeiro bloco trabalho com a primeira e a última entrevistas, 

ou seja, com a narrativa de dois ex-guerrilheiros que se tornaram líderes religiosos com 

proeminente representatividade do grupo formado pelos seguidores do Padrinho Sebastião e 

da Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal (ICEFLU). No segundo bloco, reúno e 

analiso as falas dos dirigentes da Igreja Céu do Mar - Centro Eclético da Fluente Luz 

Universal Sebastião Mota de Melo (CEFLUSMME),a primeira Igreja do Santo Daime 

fundada oficialmentenum centro urbano, Madrinha Nonata e Padrinho Paulo Roberto, os 

quais também se constituem em referência tanto para os fiéis do Santo Daime quanto no 

espaço público naquilo que diz respeito a essa religião.   

Minha impressão é a de que os religiosos entrevistados expressam em sua narrativa 

uma posição perante o mundo concebendo-o como unidade divina da qual fazem parte, logo, 

quando exercem seu papel na Igreja ou no espaço público, são sempre religiosos. Esta 

obviedade, porém, parece se chocar com o ideal de separação entre as esferas pública e 

privada que no seu entendimento mais comum projeta um individuo cindido ao meio por seus 

ideais, que racionalmente deveria separar-se de sua religiosidade quando em atuação pública. 
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Enquanto o discurso secular esforça-se por reafirmar a necessidade da separação, a unidade 

continua a existir, portanto, seria mais profícuo aproveitarmos os pontos de coerência entre a 

atuação pública do religioso e os interesses gerais da sociedade instituidora do espaço público, 

ou dos interesses da própria vida na terra. 

“E Deus o que é? É Harmonia, Amor, Verdade e Justiça”. 

Após a caída do socialismo real e a conquista do domínio liberal, o século XX foi 

interpretado como uma era em que se combinaram experiências limite e esgotamento das 

opções políticas. Amparando-se na leitura precoce de Walter Benjamin esse interlúdio 

também seria interpretado como o tempo das catástrofes e do paradoxo entre memória e 

esquecimento, entre fala e silêncio.  

Em países da América Latina como Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Nicaragua, El 

Salvador e em países do sul europeu como Portugal, Espanha e Grécia, o sonho de construção 

do Estado de bem estar social em liberdade fora abortado por violentas intervenções militares 

que geraram milhares de mortes e violações dos direitos humanos, a exemplo do fascismo e 

do nazismo. De alguma maneira, cada uma dessas experiências de cisão com a democracia 

apoiou-se na centralidade do aparato estatal e da burocracia deste para conduzir a construção 

de modelos sociais ordenados, homogêneos e eficientes, manifestados em versões únicas de 

arquitetura da destruição. 

Assim, nas décadas que antecederam a virada para o século XXI, existia um clima 

mais ou menos generalizado de (re)construção e de mudança nos parâmetros de organização 

político-social. Em primeiro lugar, a democracia enquanto sistema político ideal passou a 

reinar soberana, exceto no oriente islâmico, mas isso é outra história. No Brasil, a pressão 

internacional pela anistia e a mobilização interna pela transição associadas à instabilidade 

gerada pela crise econômica nacional obrigaram o regime militar a assumir uma postura mais 

aberta a partir da década de 1980. Assim, apesar de os acordos de transmissão de mando 

terem imposto a não punição dos violadores de direitos humanos e uma continuidade da 

política do esquecimento impetrada pelo regime militar, a transição para a democracia 

desfechou-se numa constituinte com ampla participação popular e capaz de incluir direitos de 

terceira geraçãona Carta mestra da Nação, como o da preservação ambiental e o da 

diversidade cultural.  

Sobre a importância adquirida pela democracia enquanto opção política é interessante 

notar que a própria esquerda política de uma maneira geral busca adaptar-se a esse 
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regramento traçando estratégias de auto-inclusão nele. A adoção desse horizonte autoriza a 

que se fale de reconversão democrática dos partidos no cone sul, ou estimula ainda o resgate 

do papel dos partidos de esquerda, principalmente do socialismo, na trajetória de construção 

do sistema democrático no ocidente. A transição para a democracia insinua-se desse modo, 

como uma transição estrutural, mas também como uma opção ética e profunda reavaliação 

dos rigorismos morais e posturas dogmáticas. O crescimento e a diversificação dos 

movimentos sociais seguem essa tendência, juntando-se a isso o crescimento do chamado 

terceiro setor onde se situam as organizações da sociedade civil como as ONGs, mais a 

movimentação religiosa ensejada pela proliferação do neo-pentecostalismo, da renovação 

carismática, do protagonismo cultural e político assumido pelas religiões afro-brasileiras e do 

crescimento do fenômeno da nova consciência religiosa, teremos então um quadro de 

opçõesde ação coletiva mais ou menos amplo para um novo período de exercício de liberdade 

democrática.  

É neste contexto que se situam inicialmente as narrativas de Alex Polari de Alverga e 

de Maria Alice Campos Freire, ambos possuem uma trajetória política e religiosa similar, 

participaram de movimentos de guerrilha logo após o golpe de Estado no Brasil em 1964, 

sofreram consequências graves em suas vidas por isso e quando o país encontrava-se em 

plena transição para a democracia, se tornaram fiéis do Santo Daime. Por meio de suas 

narrativas podemos perceber que naquele momento de suas vidas a religião constituiu-se num 

nicho de ação coletiva que lhes oferecia respostas às suas principais questões existenciais, 

sem necessariamente romper com seu passado, não havia culpa, mas sim aprendizado. 

Este subtítulo é formado por uma frase que consta no livro “O evangelho segundo 

Sebastião Mota” organizado por Alex Polari de Alverga. Trata-se de um conjunto de 

narrativas proferidas pelo Padrinho Sebastião e compiladas durante os anos 1980, através das 

quais são apresentadas as reflexões e os ensinamentos deste líder religioso. Evoco essa 

passagem (ALVERGA 1998: 111) primeiramente por ela definir o eixo da unidade divina a 

partir de quatro princípios que são também os princípios fundamentais da doutrina do Santo 

Daime e, em segundo lugar, por ela ilustrar uma passagem em que o Padrinho Sebastião 

condiciona o que ele chama de renascimento espiritual, a consumação do desejo profundo de 

se realizar espiritualmente ainda em matéria. Tal renascer consistiria na libertação e 

empoderamento do Deus interno presente em cada ser capaz de objetivar esses princípios em 

sua essência. Assim, essa comunhão com Deus guiada pelo Daime, segundo o profeta, deve 

manifestar-se numa disciplina cotidiana e relacional. Essa disciplina é individual e coletiva, 
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dialoga com as tradições religiosas e com os grandes sonhos humanos. O diálogo com os 

sonhos da intimidade alcança uma dimensão nuclear do ser onde todas as visões de mundo 

internas se cruzam.  

Três dos entrevistados, Alex, Maria Alice e Paulo Roberto, possuem perfis que se 

encaixam mais ou menos bem naquele tipo de mediador citado por Giumbelli (2003: 259) em 

análise sobre os cultos mediúnicos no Brasil. Assim o autor define: 

Os intelectuais, na medida em que ocupavam posições privilegiadas em 

relação tanto aos candomblés (alguns mais do que pesquisadores, tornaram-

se ogãs) quanto à instituições estatais (serviços psiquiátricos, 

estabelecimentos educacionais, repartições sanitárias), serviam como 

mediadores, utilizando-se de seu discurso científico para definir as fronteiras 

do legítimo e do lícito (GIUMBELLI 2003: 259).  

No caso trabalhado aqui, no entanto, me refiro a mediadores que se inseriram 

totalmente na vida religiosa e adotaram essa visão de mundo sem perder o traquejo ou a 

gramática secular. Pelo contrário, as experiências foram somadas e isso possibilitou que essas 

pessoas assumissem com mais eficácia os papéis que desempenham hoje como lideranças 

religiosas no espaço público, defendendo a legitimidade da ayahuasca enquanto um 

sacramento. Penso que Paulo Roberto se diferencia dos outros dois entrevistados, porque ele 

se inseriu na família do Padrinho Sebastião casando-se com a filha deste. Como a doutrina do 

Santo Daime possui como um dos seus fundamentos a família e a hereditariedade, ele adquire 

um papel dentro dessa lógica, o que inclui ser dirigente da primeira igreja urbana do Santo 

Daime no RJ. Como veremos, após trinta anos de existência essa igreja já está se tornando 

uma referência da tradição dessa religião, inclusive esta é uma preocupação dos dirigentes 

entrevistados como poderemos ver em suas falas. Estes são os motivos pelos quais decidi 

aproximar sua narrativa à da Madrinha Nonata, sua esposa.  

Continuando com Alex e Maria Alice, podemos dizer que o fato de terem passado pela 

militância política e por experiências limite como a tortura, incide na sua integração à religião 

do Santo Daime de forma determinante. Como diz Simmel (2008b), a visão de mundo 

religiosa, pode abarcar todas as demais visões de mundo, mas a visão política, por exemplo, 

não pode abarcá-la. Todavia, muitas vezes a visão política de mundo emana de um sentimento 

muito próximo do sentimento religioso, quando não a política é vivida como um sentimento 

religioso. Nesse sentido o autor afirma: “Essas situações – feitas de perigo, agitação 

apaixonada de triunfo da totalidade política – conferem uma coloração e uma estrutura 

religiosas ao sentimento do individuo e tornam muito mais nítida a consciência da relação 

dele com o grupo [...]” (SIMMEL 2008a: 36). Esse tipo de vivência torna-se então, a meu ver, 
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um ponto de conexão entre a vivência política e a vivência religiosa para os personagens cuja 

narrativa aqui apresento e analiso.Nesse caso a religião é marcadamente dotada de um projeto 

comunitário e isto foi citado por Maria Alice e Alex Polari como um aspecto dotado de um 

significado conectado com seus anseios por uma sociedade melhor, afinal, a comunas está na 

base do contratualismo e do revolucionarismo, como deixa entrever vasta literatura. A 

comuna religiosa oferece-lhes, diferentemente, uma forma de unidade religiosa. A unidade 

religiosa segundo Simmel, apresenta razões suficientes para o exercício do sacrifício, constitui 

um elo intimo quepromove a aceitação do presente e não possui valor externo comparável 

(SIMMEL 2008a: 40).    

“Se os deuses beberam o soma oferecido por um humano, então devem apoiar sua 

causa” (SIMMEL 2008a: 40). Aqui o soma oferecido em sacrifício é a ayahuasca, o soma 

amazônico. 

Um contínuo entre política e religião: Padrinho Alex Polari e a iniciação 

“Que emoção tão louca! Como ficou pesado de repente o sentimento contido 

durante todos esses anos.” 

[...] 

Eu queria amar o mundo 

e o mundo não ouvia 

Era Jesus que falava 

E o povo apenas ria 

[...] 

Alex Polari de Alverga nasceu em João Pessoa PB em 11 de outubro de 1950, ele é 

atualmente um dos líderes mais proeminentes do Santo Daime no Brasil e no mundo. Entrou 

para a comunidade daimista há mais ou menos trinta anos e durante esse ínterim tem 

assumido os papéis de dirigente da Igreja Céu da Montanha e de liderança da comunidade de 

mesmo nome localizada na cidade de Mauá no Rio de Janeiro, de representante institucional 

do Iceflu no processo de regulamentação da ayahuasca e de autor das primeiras obras 

literárias e testemunhais, dentre outros artigos e documentos que versam sobre o Santo 

Daime. Sem dúvida, Alex Polari é uma das faces públicas dessa religião.  

Quem hoje o vê com sua longa barba branca e seu jeito singelo de ser, não imagina 

que esse carismático senhor foi guerrilheiro durante o último regime militar brasileiro, passou 

nove anos preso nos porões do DOI-CODI e participou do processo de anistia e transição 

democrática. Birmanet alli  (2004: 81-104) e Coelho (1989) sublinham a importância de Alex 
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Polari como  representante de uma geração da esquerda política brasileira que durante o 

processo de redemocratização no país escreveu e divulgou historias subterrâneas, que ainda 

não tinham sido contadas. Uma das formas de participação no processo de anistia foi 

escrevendo livros, sua produção bibliográfica desse período é colocada ao lado da produção 

de autores da mesma conjuntura tais como Fernando Gabeira da obra O que é isso 

companheiro? Paulo César Fonteles de Lima, Zuenir Ventura de 1968: o ano que não 

terminou e Herbert Danielcom Passagem para o próximo sonho (Cunha, 2012; Uhly, 2012; 

Gomes e Sinhori, 2011). Publicou os livros Inventário de cicatrizes (1978), Camarim de 

prisioneiro (1980) e Em busca do tesouro (1982). A temática nesses livros coincide com o 

contexto latino-americano de anistia, marcadopelas disputas entre o esquecimento do que 

acontecera durante as ditaduras e a lembrança dissoatravés de uma “política da memória” 

(Seligmann-Silva, 2005:19), a qual abrigou esforços para romper o silêncio das falas sobre os 

acontecimentos pretéritos dando-lhes espaço aonde pudessem ser ouvidas, vislumbrando as 

justiças possíveis de serem aplicadas. 

Assim, o autor, que participara da Vanguarda Popular Revolucionária e fora preso 

político na ditadura militar relatou fatos de sua militância e do processo de violação dos 

direitos humanos que experienciou e presenciou, como foi o caso da prisão, tortura e morte de 

Stuart Angel Jones, filho da estilista Zuzu Angel. Um dos casos de violência mais destacados 

e de maior repercussão internacional atribuídos ao Estado de exceção no Brasil. 

Um dos seus poemas marcantes é Dia de partida:  

Aí eu virei para mamãe 

naquele fatídico outubro de 1969 

e com dezenove anos na cara 

uma mala e um 38 no sovaco, 

disse: Velha, 

a barra pesou, saiba que te gosto 

mas que estás por fora 

da situação. Não estou mais nessa 

de passeata, grupo de estudo e panfletinho 

tou assaltando banco, sacumé? 

Esses trecos da pesada 

que sai nos jornais todos os dias. 

Caiu um cara e a polícia pode bater aí 

qualquer hora, até qualquer dia, 

dê um beijo no velho 

diz pra ele que pode ficar tranqüilo 

eu me cuido 

e cuide bem da Rosa. 

Depois houve os desmaios 
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as lamentações de praxe 

a fiz cheirar amoníaco 

com o olho grudado no relógio 

dei a última mijada 

e saí pelo calçadão do Leme afora 

com uma zoeira desgraçada na cabeça 

e a alma cheia de predisposições heróicas. 

Tava entardecendo 

(Inventário de cicatrizes, 1978, Comitê Brasileiro pela Anistia) 

Esse poema simboliza um rito de passagem e uma reavaliação do passado, a última 

frase sintetiza todo o drama de uma juventude num entardecer. Na frase do subtítulo Que 

emoção tão louca! Como ficou pesado de repente o sentimento contido durante todos esses 

anos, Alex Polari fala do sentimento contido durante os anos de repressão, e na estrofe do seu 

hino 97- O sonho, no reconhecimento íntimo que Jesus já falava por ele por meio do amor, 

mas o povo apenas ria, insinua-se um encontro com a via religiosa aonde finalmente, canaliza 

esse sentimento. 

 Posteriormente, mediante a sua adesão à religião do Santo Daime e a partir de 1984 

com a edição de O livro das mirações, Alex Polari passou a publicar textos cujo principal 

eixo temático é a religião, seguindo com as publicações de O guia da floresta de 1992 e de O 

Evangelho segundo Sebastião Mota de 1998. Tais obras são consideradas os primeiros 

registros escritos sobre essa religião elaborados desde o interior do grupo e acessível ao 

grande público. Além disso, elas teriam se constituído em “livros de cabeceira” dos fiéis, 

sendo que algumas foram traduzidas para o inglês e para o alemão e publicadas no exterior 

(LABATE, 2008: 28, 40, 50; 2011:18) 
60

. O autor passoua escrever sobre suas experiências no 

âmbito do convívio religioso, abordando aspectos importantes da história e da doutrina dessa 

religião e registrandouma série de depoimentos de fiéis e do seu principal líder religioso 

Padrinho Sebastião. Algo incisivo para uma expressão cultural quase que exclusivamente oral 

até então.  

O foco do presente trabalho não é formado pelas obras literárias de Alex Polari
61

, mas 

gostaria de fazer apenas mais uma referência, desta vez a um trecho de um livro de teor 

religioso com a finalidade de demarcar outro rito de passagem, desta vez para a vida religiosa 

                                                           
60

Todas as edições desses livros do autor encontram-se esgotadas, um exemplar nas casas de livros usados hoje 

chega a custar mais de cem reais. Um valor muito acima do valor pedido pelas obras do período anterior que 

ainda podem ser encontradas.  
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Fiz uma análise desse materialem artigo publicado como capitulo de livro, O olhar de um ex-guerrilheiro sobre 
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(Org.). HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA RELIGIOSA. Ouro Preto: UFOP, 2012, v., p. 1-20. 
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via conexão com a vida política anterior. Durante uma visita à comunidade do Padrinho 

Sebastião, ele nota: 

Uma placa com os dizeres ‘Hei de vencer’ me trouxe, instantaneamente, à 

baila o lema que me acompanhou durante anos na minha fase de militância 

política nas organizações guerrilheiras de esquerda: ousar lutar, ousar 

vencer. Nada tão diferente quanto os propósitos a que serviriam um esforço e 

determinação da vontade muito semelhantes. Numa, Ho Chi Min desafiara, 

através da violência, a opressão colonialista. Noutra, algum anônimo santo 

iletrado expressara a sua fé ilimitada de travar a mais dura batalha, a da 

mansidão, o caminho mais curto para a eternidade (ALVERGA, 1984: 36).  

As lembranças do passado político suscitadas pelo símbolo à porta da comunidade 

religiosa faz emergir o sentimento de continuidade e coerência fundamentais para uma pessoa 

no momento da (re)construção de si. Este sentimento de continuidade evidencia-se na 

narrativa de Alex Polari, quando indagado sobre a palavra conversão.  

É, conversão é uma palavra até assim um pouco ... já tem a sua carga né 

assim que ...  eu prefiro até falar em iniciação né, porque iniciação é um 

começo né, de uma coisa nova que acontece dentro da jornada né, de 

conhecimento, da jornada espiritual[...]então eu acho que no caso eu traço 

um outro caminho né assim espiritual, no caso do Santo Daime é uma coisa 

bastante diferente né, do que ocorre se for pensar em termos de outros 

exemplos de pessoas que se converteram a um credo, a uma crença, a uma 

tradição, e mesmo dentro da nossa história né assim, que tem um 

fundamento grande né, na coisa da revelação cristã, por exemplo, através do 

Daime tem essa história muito forte né, essa componente muito forte, dizer 

assim que as escrituras, São João Evangelista, por exemplo, fala que bem 

aventurados são aqueles que não viram e creram né, e que a força né assim 

da fé é uma coisa muito importante nesse processo de você passar acreditar 

né numa forma tão absoluta, numa verdade que você antes se quer percebi 

direito a importância que aquilo tinha né. Eu mesmo tenho um hino que fala 

nisso, que fala né aquilo que falta pra gente conhecer né, é a chance que 

existe para a fé poder brotar né, então mais ainda acho que no caso da 

experiência visionária do Santo Daime isso se torna bastante mais fácil, é um 

acesso praticamente mais democrático vamos dizer assim ao cerne do que 

seria essa revelação que todos anseiam de alguma maneira e chegam a ela 

por caminhos diversos, porque a gente está tendo justamente essa chance de 

ver aquilo que a gente precisa acreditar, então é bem mais fácil do que estar 

ali como um crente né assim que tem que se entregar a uma coisa que ele 

mesmo não está vendo. [...] o que me levou no começo da década de 1980 né 

assim, com uma formação bastante vamos dizer assim, não acadêmica que 

eu não tive tempo pra isso, comecei a militar politicamente de uma forma 

muito radical né e passei muitos anos na prisão e tudo o mais, mas toda essa 

ânsia né de encontrar um caminho que levasse a uma transformação radical 

da sociedade foi uma etapa, eu acho que uma etapa importante também, mas 

que só tomou mesmo assim sentido, significado nessa outra fase né que foi 

da busca espiritual e um entendimento né, uma intuição de que realmente 

esse processo teria que ser feito pra dentro né, como uma revolução interior 

mesmo sem a qual qualquer outra coisa perde um pouco seu significado e 

perde um pouco também até a sua eficácia, então essa transformação assim 

radical a gente tem que levar ela pra dentro pra poder ter essa percepção né 

da realidade que existe né na compreensão da sua própria vida né, na 
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compreensão de quem você é né, daquilo que trouxe assim pra essa vivência 

né encarnado na forma de um homem tendo um histórico né que você tem a 

sua missão, o seu destino, o seu carma, tem que fazer de alguma maneira 

aceitar isso, e fazer isso coincidir com a quilo que você pensa com aquilo o 

que você é com aquilo que você deseja ser e tentar harmonizar tudo isso da 

melhor maneira possível. 

O aspecto visionário do Santo daime, segundo o Padrinho Alex Polari, é o que 

possibilita a entrega religiosa. Já a entrega se manifesta na prática, ou mais precisamente na 

proposta comunitária do Padrinho Sebastião, como ele afirma: 

[...] mas é preciso trazer todos esses dons e essas coisas maravilhosas que a 

gente recebe nos trabalhos, pra poder aplicar também na nossa vida, na nossa 

vida social, na nossa vida comunitária, na nossa relação familiar, de trabalho, 

isso tudo é muito forte, principalmente na leitura que o Padrinho Sebastião já 

fez, num acréscimo que ele já fez na doutrina do Mestre Irineu né, que é esse 

conceito de salvação, tão presente no cristianismo, mas assim de um povo, 

sujeito coletivo, vamos dizer assim da salvação e da revelação, daí a 

importância da vida comunitária com todas as dificuldades enormes que 

existem, de qualquer experiência comunitária, mesmo com um eixo 

espiritual tão forte quanto o nosso tem, pra poder ser levado pra frente, então 

eu acredito nisso mesmo, na minha obra assim de estudos, de trabalho, de 

escrito, O livro das mirações foi essa percepção de neófito, de entrar em 

contato com aquilo tudo, pra mim foi um choque muito grande, mesmo com 

toda a informação né, uma coisa política e tudo mais, e por outro lado a 

transmutação disso né ao encontrar também uma pessoa assim [...] 

Enfim, é interessante observar que depois da desilusão política Alex Polari demonstra 

intenção de encontrar uma forma de interação humana aonde ele sinta que possa canalizar 

seus anseios, como é possível notar em sua narrativa, essa busca culmina no encontro com a 

comunidade religiosa do Santo Daime e com a figura exemplar do Padrinho Sebastião. Estes 

são marcadores dessa forma religiosa, e iremos encontrá-los também no depoimento de Maria 

Alice no próximo tópico. Veremos também que tanto o Padrinho Alex quanto a Madrinha 

Maria Alice, possuem uma visão do Daime, como se esta revelação proporcionasse a 

capacidade de ver que todos os caminhos levam ao mesmo lugar, ou seja, ocorre uma abertura 

natural para o diálogo inter-religioso, atividade à qual ambos se dedicam como representantes 

do Santo Daime. 

[...] o encontro com o Padrinho Sebastião pra mim foi isso, sai da prisão né 

com essa perspectiva assim de dar essa guinada espiritual sem saber como 

iria fazer isso né, talvez isso fosse me levar pra um lugar muito mais longe 

do que eu imaginava, do que estar ali na floresta amazônica Brasil, conhecer 

um homem simples né, um caboclo, analfabeto, com uma sabedoria muito 

grande, nessa linhagem toda da ayahuasca do Daime do Mestre Irineu e do 

Padrinho Sebastião, encontrei o que realmente eu estava precisando, mas eu 

acredito que o Daime é uma coisa muito universal né e nele existe a 

possibilidade de abrir assim, a espiritualidade de todas as formas, que você 

possa imaginar né, então de alguma maneira ele é tudo e se você ... no curso 
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desses trinta que eu estou nesse caminho, já vi tanta coisa, tive a 

oportunidade também né, de conhecer muitas pessoas de outras tradições de 

outros caminhos que chegaram até o Daime ou não e ver que todos são 

portas que 

chegam no 

mesmo lugar[...].  

 

 

 

 

FIGURA 

Alex Polari assinando o Alvará de 

Soltura – Anistia 1979 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 

Um dos primeiros encontros com 

o Padrinho Sebastião 1983 
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FIGURA 

Dirigindo um ritual do Santo Daime em Amsterdã – Holanda 2012 

 

 

 

 

 

De guerrilheira a beata? : Madrinha Maria Alice e o ativismo da floresta 

Eu não sei se isso existe, pra mim, toda a minha vida ela não teve desvio, se 

eu peguei um atalho ali e outro atalho ali, foi porque eu precisava daquela 

experiência pra completar o meu conhecimento ou pra libertar aquilo que eu 

trouxe pro mundo. Então pra mim é assim, a pessoa pode dizer ah a Maria 

Alice era uma guerrilheira e virou uma beata, a minha própria família 

pensava isso, mas aos poucos foi me reconhecendo, que na verdade o que me 

levou a lutar dentro da política foi a mesma coisa que me trouxe pro 

cristianismo, entendeu? Porque foi o sentimento fraterno de que todos somos 

irmãos, todos somos iguais (Maria Alice- Entrevista 10/2013). 

Maria Alice Campos Freire nasceu em 14 de maio de 1953 no Rio de Janeiro, na 

narrativa aqui apresentada rememora episódios de sua vida através dos quais teria passado por 

experiências espirituais, que como peças de um quebra cabeça foram encaixadas, coordenadas 

e interpretadas como um quadro vivo de um destino religioso, após sua filiação à religião 

Santo Daime. Madrinha Maria Alice, como é conhecida, ou ainda Vovó Maria Alice, também 

é atualmente uma face pública da religião do Santo Daime. Na história recente dessa religião, 

desempenhou um importante papel ao adaptar a umbanda ao ritual daimista criando os rituais 

de Umbandaime. Hoje ela possui projeção internacional através da sua participação no 

Conselho Internacional das Treze Avós Nativas. 

FIGURA 

Madrinha Maria Alice em 

cerimônia de diálogo inter-

religioso 
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Esse conselho foi formado em 2004 e reúne treze mulheres avós representantes de 

várias tradições espiritualistas de várias partes do mundo,Floresta Amazônica, Círculo Ártico 

da América do Norte, Grandes Florestas do Noroeste Americano, Vastas Planícies da 

América do Norte, Terras Altas da América Central, Colinas Negras de Dakota do Sul,  

Montanhas de Oaxaca, deserto do Sudoeste Americano, Montanhas do Tibet e Floresta da 

África Ocidental. O principal objetivo desse fórumde caráter mundial é formar uma aliança 

global de preces e educação em benefício da cura do planeta, Maria Alice é apresentada nesse 

meio como “mestre de cerimônias da Umbanda da igreja do Santo Daime” 
62

. Vejamos o que 

ela diz sobre esse tema: 

[...] 

hoj

e 

eu 

and
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no 

mu

nd

o e 

int

egr

ei 

um 

conselho que é o Conselho Internacional das Treze Avós Nativas, que são 

avós das quatro direções do planeta que se juntaram para peregrinar no 

mundo e plantar essa semente de paz e de união [...] as vezes a pessoa 

pergunta, mas você [...] anda com essas avós e não anda tomando Daime? 

Depende né do contexto, tem um contexto que a pessoa até pode apresentar 

o Santo Daime, tem outros contextos que não, num contexto público onde 

não existe nem a permissão legal de você colocar o sacramento o contexto 
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Para mais informações: www.avozdasavos.org, www.grandmotherscouncil.org.  

http://www.avozdasavos.org/
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mesmo, mas isso não importa, porque o Daime ele mesmo diz, eu não me 

chamo Daime, eu sou um ser divino.  

Por meio da sua narrativa, retomarei o caminho que conduziu a entrevistada a ser uma 

representante internacional do Santo Daime. Aos quinze anos de idade Maria Alice passou a 

fazer parte da Aliança Libertadora Nacional, um movimento de guerrilha armada que lutava 

contra o regime militar inaugurado em 1964.Ao analisar os processos movidos pelo regime 

militar contra mulheres que militaram na ALN, Ribeiro (2014) se refere a Maria Alice como 

uma daquelas mulheres que fizeram parte de uma esquerda anônima, mas que foram 

fundamentais para manter a vida das pessoas e para dar continuidade às atividades da 

organização realizando tarefas as mais diversificadas. Muitas dessas mulheres, como Maria 

Alice, foram presas, sofreram processos militares, foram torturadas ou mortas. Nossa 

protagonista foi presa com dezessete anos e torturada, um ano depois estando em liberdade 

condicional fugiu para o Chile. Ela nos conta sua trajetória.  

Eu fui crescendo né, já dentro da ditadura militar, aí eu fui presenciando 

muitas coisas assim né, e aí aquele sentimento de justiça, de igualdade, de 

fraternidade, de oportunidades iguais, ele não ia encontrando éh ...  

ressonância naquele meio social, que eu ia me desenvolvendo né, então 

chegou uma época assim em que eu estava no ginásio [...]mas nós que 

éramos jovens, muitos jovens estudantes, nós não tínhamos assim, uma 

compreensão, não compreendíamos nada, na verdade, éramos muito mais 

guiados pelo coração, e eu me lembro que quando ditadura mandou fechar o 

calabouço, fez uma manifestação[...]aí nessa manifestação a polícia matou 

um estudante, que era uma manifestação pacífica, não tinha nenhum, não 

existia arma, bomba, não existia, era uma manifestação totalmente 

pacífica,um protesto, e aí a polícia matou um estudante, e esse estudante era 

jovem também, 17 anos, se chamava Edson Luís[...]e aí foi onde eu comecei 

a militar, porque aí né ... alí as organizações estavam presentes nesse 

movimento, e eu entrei pra luta armada direto, entrei assim totalmente 

inocente, era inocente, eu sempre tive horror de violência, sempre, eu sempre 

tive horror de violência, violência pra mim nunca .. meu coração nunca 

abraçou, e no entanto eu entrei pra luta armada, dentro daquele engano, né, 

eu não sei nem te dizer, porque eu acho que, no mundo a pessoa vive, ela 

tem que passar por várias coisas né, conhecer várias situações, eu vou te 

dizer que eu entrei ali, aquilo era o que estava acontecendo no meu pais, eu 

tinha 15 anos quando eu entrei pra a luta armada e tinha17 anos quando eu 

fui presa, eu nunca, eu tive a graça de nunca ter usado um arma pra fazer 

nenhum mal a nada, porque eu fui ... hoje eu digo que eu não fiz isso porque 

eu tive proteção divina, está entendendo? 

A narrativa de Maria Alice nos revela a existência daquela conexão de sentimentos de 

que falei anteriormente. Com o olhar do tempo presente, ela olha para o passado e encontra os 

elementos ainda dispersos que a fariam quem ela é. No seguinte trecho, podemos acompanhar 

como ela se refere a alguns dos princípios presentes na doutrina do Santo Daime como partes 

de seus anseios íntimos.  



142 
 

[...] eu queria justiça eu queria na sociedade, igualdade e fraternidade, então 

meu sentimento que me levou pra dentro da política foi o mesmo sentimento 

que me levou para dentro do cristianismo anos depois, muitos anos depois na 

minha vida né, e que hoje, me leva para além do cristianismo né, para uma 

fraternidade universal, com todos os povos, com todos os credos, com todas 

as espiritualidades né, porque pra mim não é porque eu sou cristã não 

significa que o cristianismo é o maioral, eu não acredito nisso, eu acredito 

que todos nós, a nossa manifestação espiritual, que é a luz que emana do 

nosso espírito né, do nosso coração, ela é de todos nós [...]  

 As experiências limite conduzem a uma reflexão sensível sobre a existência e a uma 

busca respostas mais profundas. Vejamos em mais alguns trechos da entrevista concedida por 

Maria Alice, algumas conexões que ela estabelece.  

Aí eu fui presa, eu fui torturada com 17 anos, entendeu? eu tinha ... eu tinha 

muita força dentro de mim, assim de ... eu não sei dizer e explicar assim, eu 

passei por tudo aquilo com muita força assim no meu interior, foi quando eu 

descobri, foi passando, agora você tem uma noção, foi passando dentro disso 

que eu descobri que eu era um espírito [...]quando eu estava na cadeia, o 

meu pai me escreveu uma carta, e eu estava escrevendo pro meu pai e eu 

dizendo pra ele assim, que ele não se preocupasse comigo, porque eu estava 

presa só o meu corpo, mas que ninguém podia prender a minha alma [...] e 

eu não morri, porque eu tinha destino, de viver de ser hoje quem eu sou de 

continuar lutando pelo bem [...]então isso daí eu considero como coisas 

paralelas sabe, tem esses sistemas que são institucionais e tem o ser humano 

né que ele perpassa tudo isso pra despertar a consciência dele, não interessa 

em qualquer lugar, dentro de qualquer instituição, religiosa, política, social 

você vai encontrar gente boa e gente perdida, escura e danada, vai encontrar, 

eu acho isso sabe, então eu perpassei tudo isso pra eu poder descobrir isso 

[...]Aí no Chile, eu tive várias experiências espirituais, vivendo no Chile, que 

foi um país assim que eu tive muito amor por este país, por esse povo, assim, 

tinha muita liberdade naquele país, eu sempre amei a liberdade, pra mim a 

liberdade é o cristal, o tesouro que Deus deu ao homem, o ser humano, a 

liberdade, a liberdade, o amor e a liberdade, porque se você ... a liberdade 

você pode escolher o seu caminho. 

Após a experiência socialista no Chile, onde Maria Alice também foi presa pelos 

militares na mesma noite do golpe de Estado contra Allende, ela esteve exilada na Suíça, 

morou em Guiné Bissau trabalhando em projeto educacional da ONU e voltou para o Brasil 

no processo de anistia desencadeado no final dos anos 1970. De volta ao país devotou-se ao à 

comunidade Céu do Mapiá aonde criou o Centro de Medicina da Floresta e sistematizou os 

Florais da Amazônia em conjunto com Isabel Barsé.  

eu procurando alguma coisa eu sentia assim num momento determinado que 

eu tinha que procurar num campo totalmente diferente, aonde eu nunca fui 

procurar, pra ver se ali eu encontrava né. E ai naturalmente meu caminho se 

abriu [...] Então pra mim assim, o meu grande, a coroação de tudo isso que 

eu estou dizendo aqui, foi meu encontro com o Padrinho Sebastião, porque o 

Padrinho Sebastião foi a única pessoa que eu conheci em matéria assim, que 

ele alcançou a plenitude disso que eu estou dizendo, assim, visivelmente 

para qualquer pessoa que conheceu ele, ele manifestou isso, apresentou essa 
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verdade, que ele abraçou qualquer tipo de pessoa, você vê que a comunidade 

do Padrinho Sebastião tinha todo o tipo de pessoa, tinha militar, evangélico, 

guerrilheiro, psicólogo da cidade do Rio de Janeiro, gente rica, gente pobre, 

de qualquer lugar do mundo, chegaram nele e ele abraçou todas essas 

pessoas, porque ele tinha uma verdade para apresentar, a verdade que ele 

tinha para apresentar era dizer assim, bom já que somos cristãos e temos essa 

conexão com essa boa nova que foi que Jesus trouxe, a boa nova né somos 

todos irmãos e todos filhos de um mesmo pai, então vamos praticar isso aqui 

na terra né, que no fundo era o mesmo comunismo do meu pai, ta 

entendendo?  

É interessante observar nesse trecho que a vida do Padrinho Sebastião é evocada como 

um exemplo concreto dos princípios religiosos que orientam a religião. Chama a atenção o 

fato de os dois entrevistados que advêm de uma experiência política frustrada citar esse 

aspecto do exemplo como definidor de sua adesão.  

Ele obviamente vive no mundo espiritual e nos guia, aqueles que 

permaneceram fieis sempre conseguem acessar a guia dele, a instrução a 

orientação, principalmente dentro do seu próprio coração né, porque na 

verdade não se trata de ter visão, o negócio é ser que ele falava sempre isso, 

ser não parecer, então eu digo assim, ele foi um professor inesquecível, pra 

mim pelo menos ele foi um professor inesquecível e a nossa vida a nossa 

missão continua, nós estamos no mundo, eu hoje, por exemplo, eu vivi 24 

anos na floresta dedicada a este trabalho de caridade espiritual, eu trouxe pra 

dentro do Santo Daime, ali no Céu do Mapiá o trabalho da Umbanda, ele foi 

quem me deu força, porque eu disse pra ele: Padrinho, mas eu sou muito 

pequena eu não sou uma pessoa importante não, uma dirigente de trabalho, 

eu sou uma estudante, ele disse: mas você não confia em mim? Eu disse, 

confio! Ai ele disse assim: Então nós faz! [..] minha missão de andar no 

mundo nunca parou né, eu pensava que eu tinha chegado no fim da 

minha trajetória quando eu cheguei na floresta, e ai não era, eu tinha 

que continuar andando no mundo, mas ando no mundo levando aquele 

mesmo propósito da caridade, [...] se eu puder ter uma conduta 

coerente, eu também sou uma defensora da imagem das comunidades 

desse guia, e de todos aqueles que seguem ele né, da Madrinha Rita 

que é a esposa dele, que hoje ela ta lá ela é umaguardiã do tesouro que 

ele deixou, que ele legou, tem essa guardiã, de todos os filhos que 

acompanham que seguem, tem muitos filhos né, os de sangue e os de 

coração, eu sigo esse caminho e mais além de tudo isso né, minha 

missão me levou a muitas coisas, a compartilhar com povos indígenas 

da Amazônia, participar da Aliança dos Povos da Floresta de outras 

regiões da Amazônia, do vale do Juruá e tudo, onde eu fui também 

aprender a ter uma grande consideração e profunda reverência pelos 

povos indígenas que são os guardiões originais dessa bebida sagrada 

 

“Toma cá esse líquido pra ver o que acontece”  

O Daime é considerado um grande professor na religião do Santo Daime, essa 

percepção remete a uma crença que permeia as práticas xamânicas, a de que as plantas são 
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professoras dos seres humanos e de que elas possuem seu próprio espírito. A crença na 

veracidade dos ensinos que são transmitidos através da decocção é tal que muitas ações do dia 

a dia são guiadas por eles, há também uma verdadeira confiança de que o próprio Daime 

ensina as pessoas e de que ele orienta o desfecho das situações como veremos nos seguintes 

depoimentos.  

 

Traduzindo o familiar: Padrinho Paulo Roberto e as autoridades  

Paulo Roberto Silva e Souza nasceu no Rio de Janeiro em 31 de maio de 1951, é 

formado em psicologia e um estudioso da psicanálise. Padrinho Paulo Roberto, como ficou 

conhecido, é dirigente da Igreja Céu do Mar localizada em São Conrado RJ. Foi um dos 

primeiros adeptos do Santo Daime e teve um papel fundamental na definição da primeira 

comissão de investigação das comunidades da ayahuasca que deu inicio ao processo de 

regulamentação do uso ritual da bebida.  

 Existe um aspecto na narrativa do Padrinho Paulo Roberto bastante interessante do 

ponto de vista dos argumentos que estiveram em jogo no inicio do processo de 

regulamentação da ayahuasca. De acordo com sua fala, existia uma preocupação das 

autoridades de que a comunidade do Padrinho Sebastião pudesse vir a representar o mesmo 

drama de Canudos. O lugar que ocupa em suas falas, é o lugar de uma pessoa que está 

influenciando o processo naquele momento, a decisão que as autoridades de segurança 

pública tomaram em 1982 de fazer um estudo do caso, antes que uma medida mais dramática 

fosse tomada em relação ao grupo.  

Nessa época o regime militar brasileiro estava terminando e já havia assinado a anistia 

para presos e exilados políticos, bem como para todos os que exerceram o poder durante os 

anos de chumbo e/ou cometeram violações dos direitos humanos, havia assim uma dinâmica 

de transição democrática em curso. O cenário, de acordo com Paulo Roberto, era um cenário 

de conflito iminente, em que o referente histórico de Canudos funcionou como parâmetro para 

ambos os lados, tanto para o grupo religioso, quanto para a missão institucional que os 

visitava.  

Durante sua participação, revela-se para Paulo Roberto a sua missão dentro da 

egrégora daimista e do processo de expansão que estava a ser comandado pela força da 

própria bebida, segundo ele. Assim, ele se torna um dos principais soldados da batalha entre o 

bem e o mal que ameaça a preservação da floresta e de suas tradições humanas.  Vejamos: 
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[...] em 1982 junho de 82 eu soube do que estava acontecendo lá, que a 

perseguição estava muito forte, havia notícias que o Padrinho Sebastião iria 

ser preso, se apresentaram parece que 300 pessoas numa delegacia querendo 

ser presas junto com o Padrinho Sebastião, a polícia recuou, comunicou a 

federal, a federal achou que um movimento social ali estava se formando me 

lembro que naquele tempo eles achavam que o Padrinho Sebastião podia se 

tornar uma espécie de Antonio Conselheiro eh... jogaram o problema para 

Brasília ... Brasília então mandou que se formasse uma comissão constituída 

pelo comandante do Sétimo Batalhão de Fronteira, o Coronel Guarino ah... 

por um Delegado da Polícia Federal e por um Procurador da República no 

Acre ... isso é o que estava acontecendo e sabia também que o Padrinho 

Sebastião tinha deixado a Colônia 5.000 [...]E de repente o  Padrinho 

Sebastião apareceu pra mim eu tive uma visão dele com os olhos abertos que 

durou talvez um segundo, ele olhava pra mim e nos olhos dele eu escutei a 

palavra: vem! E aquilo ali pra mim foi suficiente e me preparei para ir a Rio 

Branco. Cheguei lá encontrei o Padrinho Mario Rogério da Rocha que me 

recebeu muito bem e me levou pra 5.000. Chegando no 5.000 o Valfredo 

tinha vindo do Rio do Ouro com uma turma para fazer um feitio na 5.000 e 

levar o Daime lá pro Rio do Ouro nessa me levaram pro feitio eu tomei um 

Daime que já não tomava a muitos anos, quando eu tomei esse Daime eu cai, 

e quando eu cai eu tive uma série de mirações ... que mostravam uma ligação 

do Alfredo comigo de mim com o Alfredo que ia bater no Padrinho 

Sebastião, o Alfredo se transformou numa luminária viva cheia de luzes e 

cores e dali saiu um tubo dele que encostou em mim e eu me transformei 

nessa mesma luminária de luzes e cores aí saiu uma força de mim assim e 

bateu nele e esse tubo então subiu e quando subiu chegou no Padrinho 

Sebastião e o Padrinho Sebastião era essa luminária gigantesca e quando eu 

olhei eu vi assim da cintura pra baixo ele era essa montanha de luz e cores e 

que tinha umas coisas assim que corria como se fosse um cone e umas faixas 

correndo assim em volta muito forte, pra mim foi muito arrebatador e atrás 

dele apareceu umas montanhas gigantescas maiores ainda e uma daqui pra 

cima era a Virgem da Conceição e outra daqui pra cima era São João Batista 

e um sol, um sol gigantesco atrás dessas duas montanhas que era o Cristo e 

nessa hora o Alfredo estava tocando esse hino que eu um dos últimos dele 

naquela época “É o Mestre ornado em Luz No distintivo da Virgem Maria” 

(Hino 120 Eu tenho uma Medalha) Eu me lembro bem disso, isso foi uma 

coisa que me tocou muito na hora eh ... e a partir daí me mostraram a batalha 

que era uma coisa pra destruir o Daime para acabar para acabar com a 

tradição para atacar o Padrinho Sebastião. Uma coisa assim que aparecia 

toda no Astral uma luta mesmo uma assim como entre o bem e o mal entre o 

dragão e a floresta porque isso não é uma coisa só em relação ao daime é 

uma coisa em relação à própria floresta amazônica entende? [...] acabou 

aquele momento ali no feitio, aí o Alfredo falou: e ai como é que foi? Ai eu 

falei: foi isso, isso e isso, e isso, isso e isso, vou fazer isso, isso e isso, 

amanhã eu vou no Coronel conversar com ele essa coisa toda, encontrei uma 

resistência do próprio povo, ali da ... não era bem os locais não [...]pô eu vim 

pra ajudar e é isso o que eu vi no Daime se é para eu fazer isso tudo bem, se 

não for pra eu fazer eu vou embora, e o Alfredo falou: Não, não vai embora 

não, ele viu o que ele viu e ele vai cumprir o que ele recebeu pra cumprir, 

porque foi do Daime que ele recebeu isso, aí resultado, no outro dia eu fui 

me dirigi ao Coronel, fui lá com o Padrinho Mário e conversei com o 

Coronel, eu me lembro que não era eu que estava falando. Eu falei quase 

umas duas horas assim, e eu falava muita coisa que eu não sabia ... eu falei 

como é que eu sei disso? Ia vindo, ia vindo, ia vindo ... em suma então eu 
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falei isso: isso não é um crime, esse pessoal não é bandido, não existe 

tráfico, não existe vício, isso não é uma droga, isso não tem absolutamente o 

perfil de uma droga, isso é uma tradição cultural religiosa, muito antiga aqui 

dos povos da floresta, então precisa ser tratada nesse sentido, porque ...ai o 

Coronel falou: pô estou entendendo, mas e ai o que a gente faz? Brasília está 

pedindo uma solução rápida pra isso. Ai eu falei: Então vamos formar uma 

comissão científica, eu sou psicológico, se quiser eu organizo a comissão, se 

isso é uma droga .. vamos pegar assim psicólogo, um psiquiatra, um médico, 

um sociólogo, um etnobotânico, uma assistente social, enfim, que esse povo 

tem capacidade pra perceber se isso é uma droga e se isso está fazendo mal, 

seja em nível psicológico, clínico mental, ou da estrutura da família ou da 

estrutura da comunidade, pode-se perceber e o Coronel na hora topou a 

minha proposta [...]  

Paulo Roberto possui uma grande habilidade para narrar, seu encadeamento de fatos e 

argumentos pode nos deixar atônitos com o desenrolar dessa história. Um aspecto que me 

chamou muito a atenção é como ele coloca o papel da intervenção divina no desfecho dos 

processos institucionais. A seguir acompanhamos um trecho da sua narrativa sobre a chegada 

e o trabalho da primeira comissão de investigação na comunidade do Rio do Ouro.  

Aí chegamos lá, chegamos a noite, ai eu apresentei o Coronel pro Padrinho 

Sebastião.  Padrinho Sebastião esse é o Coronel Guarino. Coronel Guarino 

esse é o Padrinho Sebastião. Padrinho Sebastião olhando o Coronel Guarino 

assim lá no fundo do olho dele assim, daquele de águia. Aí o Coronel 

Guarino falou assim: Pois é senhor Sebastião vim aqui incomodar o senhor 

né. O Padrinho Sebastião não falou nada né, continuou olhando pra ele bem 

no fundo do olho. Que isso é uma coisa que se faz normalmente por uma 

etiqueta social, você chega na casa de alguém ... Oh desculpe eu vim aqui 

lhe incomodar ... e a outra pessoa tem que falar assim: não, claro que não, 

fique à vontade! Isso é uma coisa da cidade né, que o Padrinho Sebastião não 

estava acostumado. Ai ele falou de novo: Pois é Sr. Sebastião vim aqui 

incomodar o senhor né? E o Padrinho Sebastião novamente não falou nada e 

ficou olhando assim, bem no fundo do olho dele. E daqui a pouco ele falou: 

Oh Sr. Sebastião eu to brincando oh, eu não vim incomodar o senhor não, tá 

bom? E o Padrinho Sebastião não falou nada novamente. Eu fiquei 

impressionado porque na primeira .... o Padrinho Sebastião ganhou a batalha, 

o Coronel já estava se humilhando ali pedindo desculpas e é o Coronel do 

Exército da Ditadura que matava, que torturava, fazia desaparecer, tinha um 

poder, uma mão de ferro, os anos de chumbo aqui no Brasil, os anos mais 

tristes da história brasileira né. Ele já estava quase como um menino se 

desculpando na frente do papai. Ai eu falei: Tá ganha![...] 

Eles começaram a fazer uma série de perguntas pro Padrinho e o Padrinho 

atalhou direto: oh vocês vieram aqui me conhecer, eu já me estudei eu já sei 

quem sou eu aqui na terra como no céu, e vocês já sabem quem são vocês? 

Vieram aqui conhecer o daime, vamos tomar o daime, pra conhecer o daime 

tem que tomar o daime, certo? Certo Doutor Coronel? Eu já vi que o senhor 

é um homem de coragem, bóra?  

Aí o Coronel tirou os óculos, passou a mão no rosto, deu um suspense 

enorme. Porque o que o Coronel falasse todo mundo ia ter que fazer. E os 

doutores todos lá querendo criar aquele distanciamento científico pra 

observar a experiência melhor não participar da experiência ... e aquele 

método todo. 
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Aí o Coronel falou: Tá Bom Sr. Sebastião vamos lá hoje de noite!  

Ou seja, toda a Comissão tomou Daime aquela noite, todo mundo, inclusive 

os sargentos, os soldados, todo mundo tomou daime e tudo transcorreu 

assim... a partir daí tudo fluiu os testes psicológicos foram feitos, os exames 

psiquiátricos, os exames clínicos a estrutura da família o modo de produção 

da comunidade enfim, ficou bem evidente que ao contrário, as conclusões é 

que a cultura do Daime fortalecia aquele povo a ser desbravadores da 

floresta, ali ... entendeu? Numa região extremamente hostil cheia de malaria 

a chamada febre negra, peste negra que era a hepatite C e outras também, 

uma série de doenças, um lugar totalmente selvagem e a comunidade teve 

essa força de entrar, de abrir o seringal ali dentro, passaram meses e meses 

comendo só mandioca selvagem e tudo era uma força, um exemplo de 

bravura, de organização ... e o Coronel ficou impressionado com tudo aquilo 

que ele viu e tudo que ele escutou de conclusão da comissão científica, então 

a partir daí ele se despediu e disse: Sr. Sebastião o senhor tem um amigo em 

Rio Branco, o que o senhor precisar ... pode estar tranqüilo, que ninguém vai 

mexer com o senhor nem com seu povo, nem com seu chá, nem com sua 

religião. Nessa hora eu estava do lado e falei: mas Coronel e a Policia 

Federal? E ele falou: para onde se curva o Exército se curva a Polícia 

Federal. Foram estas as palavras dele, textuais.  

A fala do Padrinho Paulo Roberto, em que narra o embate entre o Coronel e o 

Padrinho no momento da chegada da primeira comissão de investigação no Rio do Ouro é 

bastante ilustrativo de um momento adverso onde a “voz subalterna” consegue fazer-se valer. 

Em seguida, a própria comissão científica é colocada em xeque na sua natureza, quando 

habilidosamente o líder da comunidade convoca o verdadeiro chefe da comissão, podemos 

dizer assim, o Coronel Guarino, a participar de um ritual com o Daime. Mérito da 

comunidade religiosa que entre os dias em que a comissão permaneceu no local, não 

demonstrou nada que pudesse condená-la à marginalidade do mundo das drogas ilícitas.  

Logo após esse episódio, Paulo Roberto afirma uma aliança espiritual com Padrinho 

Sebastião e o compromisso de levar o Daime para o Rio de Janeiro, a partir daí inicia-se sua 

transformação em Padrinho, o que se consuma com seu casamento com uma das filhas do 

líder máximo da Iceflu, Raimunda Nonata. Ambos formam e dirigem a Igreja Céu do Mar, 

que ao mesmo tempo em que representa uma vitrine do Santo Daime para turistas que visitam 

o Rio de Janeiro, para a classe intelectual e de artistas famosos dessa cidade, ainda desenvolve 

trabalho de inclusão social nas comunidades carentes da região. Além do protagonismo que 

assumiu na primeira comissão, anos mais tarde Padrinho Paulo Roberto protagonizou outro 

episódio na esfera pública de grande importância para a comunidade Céu do Mapiá. A saber, 

conseguiu influenciar o decreto presidencial que estabeleceu uma área de proteção ambiental 

no estorno da comunidade, vejamos seu depoimento sobre esse episódio: 

[...] o Padrinho Sebastião foi pro Mapiá, entende? E ai era importante 

legalizar as terras lá, então o INCRA falou que pra cada documento de 
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identidade ele dá 40 hectares, uma coisa assim, entende? Só que pra provar a 

ocupação era preciso que desmatasse metade do título de 40 hectares. E 

naquele tempo o povo vivia de seringueira nativa. Mas como é que a gente 

vai desmatar? O senhor dá uma fazenda com vacas e quer que a gente mate 

metade das vacas? Como é que nós vamos viver?Então se recusaram a 

assinar os documentos, aí ficou ali uma terra de ninguém e ao mesmo tempo 

a gente esperando o próximo latifundiário, o próximo fazendeiro aparecer 

numa situação extremamente desagradável. Então foi em 1987 que eu recebi 

os primeiros convites para fazer trabalho nos EUA, fiz lá, foi em 

Massachuttes, lá em Boston, onde perto tem a Universidade de Harvard, 

souberam que eu estava lá e me convidaram pra eu falar em Harvard numa 

coisa chamada Harvard six cities sobre a Amazônia. Eu falei sobre a 

Amazônia, sobre os problemas e soluções que eu pensava na época, então 

eles me remeteram para o programa de meio ambiente das Nações Unidas 

em Nova York, doutor Noel Brown e foi esse homem que nos ajudou, 

porque por uma coincidência assim, nós pensamos isso, qual é a solução? A 

solução é a mata em pé, a mata é generosa suficiente para dezenas de 

milhares de espécies que podem ser colhidas e extraídas de uma forma 

sustentável, sem que implique o desmatamento, a própria madeira tem o 

negócio do corte seletivo, que se chama madeira certificada, que se faz 

aquele rodízio na floresta que não afeta a cobertura vegetal, então essa que 

foi a solução da época né, a solução extrativista. E ai o Dr. Brown veio ao 

Brasil, me levou no Presidente Sarney na época e o Presidente Sarney então 

assinou a nossa área como floresta nacional. Fui eu que desenhei os mapas 

inclusive tendo o rio Inauiní e o Igarapé Mapiá como uma espinha dorsal, 

então naquele tempo o Presidente assinou que 340.000 hectares de área 

preservada com direito a comunidade, porque as Florestas Nacionais foram 

concebidas no governo militar como seleiros de madeira, áreas de 

preservação que ninguém podia estar dentro, essa foi a primeira floresta 

nacional em que a comunidade podia estar dentro e tinha direito à extração 

sustentável dos recursos naturais renováveis da área, então foi assim que foi 

assinado. 

 Enfim, Paulo Roberto demonstra ser um grande mediador para o Santo Daime.  

A desordem se traduz em ordem: Madrinha Nonata e o Daime na Babilônia  

[...] As pessoas já vem tudo já daquele jeito, doente viciado e tudo e a nossa 

Igreja aqui foi bom, porque passou a curar, viciado em cocaína, drogas 

pesadas mesmo, bebida, aqui nós temos muito caso de cura, a gente ...  num 

tempo a gente registrava, porque é importante, ai teve muita cura, e muitos 

jovens foram salvos das drogas, das bebidas, das coisas mundanas, nós 

temos muitas mães aqui gratas a essa Igreja que veio pra cá no centro aqui da 

cidade Babilônia e aqui estamos até hoje colhendo as pessoas, e nós temos o 

testemunho que o daime sempre curou [...]. 

A narrativa inicial de Raimunda Nonata, ou Madrinha Nonata para os fiéis, revela sua 

percepção sobre o trabalho social que a Igreja do Santo Daime cumpre na cidade do Rio de 

Janeiro, a qual seria um símbolo da vida mundana como a própria Babilônia em oposição aos 

planos de Deus. A cidade também é o lugar da ilusão, a contraparte da floresta aonde nasceu o 

Daime, se referindo à formação de uma comunidade no coração da floresta sob a liderança de 

seu pai ela narra: 
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Ai ele foi pra floresta, com as maiores dificuldades, como eu te falei antes, 

mas ele foi. Por causa disso, que na cidade é mais complicado ainda, se 

dentro da floresta tudo é difícil, mas dentro da cidade é mais ainda, pra quem 

quer seguir deus e a espiritualidade, porque tem muito ilusão que tira. Por 

exemplo? Por exemplo, querer ser rico, querer ganhar dinheiro, pra não 

ajudar os outros, que nem o povo do poder, isso é uma grande falta com 

Deus, o nosso governo né, nós vê os hospitais e as escolas, é isso que, nós 

temos que nos preocupar com isso, e ele queria também era uma coisa livre, 

não queria ser oprimido por ninguém. 

 Para Madrinha Nonata, a cura proporcionada pelo ritual daimista é a cura do corpo e 

do espírito, dimensões indissociáveis da vida. Sendo assim, toda doença física, manifesta no 

fundo um aspecto da vida espiritual que está em desequilíbrio. A seguir reproduzo um trecho 

de sua narrativa em que ela comenta um dos seus hinos chamado Presença Transparente, para 

minha surpresa este hino trazia a tona lembranças do momento em que a entrevistada recebe o 

espírito do próprio pai Padrinho Sebastião como guia espiritual que lhe ajudará a manter a 

tradição do Santo Daime, segundo suas palavras. No seu entendimento, seguir a tradição 

significa também proporcionar a cura através do Santo Daime, acompanhemos o que ela diz: 

Depois do Mestre Irineu ele pegou o espiritual mais forte, foi lidar com os 

espíritos e a matéria, então esse hino fala assim, da força do Padrinho 

Sebastião e como ele cura, esse hino foi quando eu comecei a receber ele, 

comecei a trabalhar com ele, quando ele chegava no salão assim ele trazia 

uma falange, quem era médium ia pegando tudo, então, a partir desse hino ai 

teve uma segunda cura, que nós temos as curas materiais que o Daime faz, 

ainda tem a segunda cura espiritual que é a cura do espírito, que é a doença 

mental, todo povo que é doente que o pessoal fala que é doido, isso é doente, 

são os espíritos manifestados nessas pessoas, então são doença espiritual que 

adoece a mente, e ali a pessoa vai caindo, porque não tem força de ir sozinho 

ou então quando o Padrinho Sebastião recebeu a missão mesmo de curar 

tanto material quanto espiritual ele recebeu um espírito das trevas, que 

através dele ele recebeu uma luz uma cura extraordinária, e dali o Padrinho 

Sebastião passou a ser um grande curador, tanto material quanto espiritual, ai 

na sessão quando eu estou atuada com ele, quando ele vem, junto ele traz 

muito os espírito sofredor pra ser atendido dentro da sessão espírita, através 

da pessoa, quem é médium pega, e ali você dá um pouco de daime, que é 

para aquele espírito que está anos e anos presos as vezes no próprio aparelho 

da pessoa, ele fica muito tempo ali, e todo mundo pensa que é uma doença 

mental, tá louco, aquilo lá é doença espiritual, que o Daime também cura, ele 

é especial nas sessões pra esse atendimento também dessas doenças. Por isso 

que é iluminando as mentes?  Iluminando as mentes é a pessoa ter a 

consciência de quem é você e quem é o negativo que te domina, o Padrinho 

Sebastião quando ele chega na sessão ele cura, porque ele chama esses seres, 

os seres se iluminam, depois a pessoa fica com a mente clara, ela passa a não 

estar mais com aquele sentimento, salvando as almas, salvando as almas 

trazendo os espíritos, e iluminando as mentes, dos aparelhos, pra ficar cada 

vez mais atento com as doenças que a gente atrai pra perto, espírito sofredor 

que a gente mesmo vai formando, ai a iluminação da mente é você trazer a 

sua doença espiritual, e depois ficar com a mente iluminada, pra saber o que 

é seu e o que não é. Aí esse hino ele dá muita atenção nessa parte, pra quem 

presta atenção mesmo, que na hora que o Padrinho vai, os espíritos dele vêm 
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é uma cura muito incrível, porque ele traz assim, tanto guias como os 

espíritos sofredores que já não ... que tá naquela pessoa há muito tempo 

como uma doença, no próprio instante que faz esse trabalho de iluminação 

que o espírito recebe o Daime a pessoa iluminou, ai se ilumina, e a mente 

clareia, tem gente que fica doente por muitos anos e é espírito, escurece a 

sua mente.  

De acordo com Morin (I 2013: 255), “onde há abertura a desorganização é o 

complemento antagônico da reorganização”, penso que na narrativa de Madrinha Nonata é 

perceptível como o ritual do Santo Daime dentro da tradição do padrinho Sebastião 

desenvolveu seus próprios mecanismos e técnicas para lidar com estas dinâmicas 

complementares nos mostrando a abertura que essa religião obedece.  

Finalmente, farei uma última citação da narrativa de Raimunda Nonata em que ela 

comenta brevemente a recepção das investigações governamentais e associa o julgamento 

sofrido pela religião a uma das suas principais funções que é a da cura. 

A gente se apresentava! Graças a Deus nunca a gente...negou nada, 

mostramos os trabalhos como é que é, fizemos vários trabalhos pro Coronel, 

Tenente e eles tomaram Daime, participaram e dali depois falaram Sr. 

Sebastião, aqui nós não encontramos nada que... mas as outras pessoas... a 

nossa Doutrina ela tem muito tipo de gente, aqui é que nem o hino “aqui 

entra todos, entra o sujo e o rasgado, na casa do meu pai só entra os limpos e 

os sem pecados”. Essa Doutrina ela recebe todo tipo de gente então confunde 

as pessoas que acha que a Doutrina que põe aquele... porque tem de tudo né, 

mas aquilo é que ela recebe,ela não tem esse negócio de dizer não você ... até 

o Satanás assim a gente recebe em espírito com o maior amor, prazer, que a 

nossa Doutrina é de caridade, de ajudar, tanto material, a doença material 

quanto a doença espiritual. 

O projeto Memória de mulheres ayahuasqueiras: “Todas as coisas vem da flor”
63

 

O projeto Memória de mulheres ayahuasqueiras nasceu através do meu encontro, 

durante o desenvolvimento desta pesquisa, com mulheres que há muitos anos consomem 

ayahuasca, algumas delas desde toda uma vida e que exercem determinados papeis nas igrejas 

e comunidades do Santo Daime, tais como dirigente de igreja, líder de ONG, líder espiritual, 

professora, organizadora de cozinha geral, benzedeira, puxadora
64

 dentre outros. Faço esse 

destaque, porque as mulheres que exercem papéis como esses, dedicam muito tempo de suas 

vidas às atividades religiosas, algumas vezes a sua vida toda gira em torno dessas atividades, 

como é o caso das entrevistadas nos três primeiro vídeos produzidos pelo projeto; Madrinha 

Rita, Madrinha Nonata e Madrinha Maria Alice. 
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Produzi três vídeos para esse projeto.  
64

Este é o nome dado à função de mulheres responsáveis por iniciar o canto dos hinos de louvor, dando o tom ao 

coro formado na Igrejadurante os rituais. Esta é uma função de muita responsabilidade, principalmente em 

cerimônias longas de até doze horas, onde muitos fiéis demonstram cansaço elas não podem falhar e devem dar 

continuidade ao ritual pontualmente.  
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Conforme afirmou Simmel (2011a) “o homem religioso vive de uma maneira que lhe é 

própria e seus processos psíquicos apresentam um ritmo, uma tonalidade” que ajudam a 

definir o fenômeno religioso. Com base nisso, o registro da narrativa dessas mulheres e a sua 

veiculação em meio audiovisual constitui-se numa maneira de proporcionar contato à forma 

como elas ajudam a constituir o fenômeno religioso do uso da ayahuasca no Santo Daime. 

A frase Todas as coisas vem da flor faz parte de um conjunto de preleções do Padrinho 

Sebastião sobre as mulheres, contido no livro o Evangelho segundo Sebastião Mota. Nesse 

trecho especificamente ele diz:  

Todas as coisas vem da flor. A abelha, faz o mel da flor. Toda flor tem 

que dar uma semente qualquer. Não é? Só a mulher é que não pode ser 

uma flor? [...] Porque a voz do deserto quando falou pra mim que toda 

mulher ia ser liberta, porque nunca tiveram liberdade e toda a vida 

foram sujeitas ao homem, mas que de agora pra frente elas iam ser 

libertas. E daí rapaz, foi se vendo diretamente as coisas como estão! A 

posição das mulheres era muito baixa! (ALVERGA 1998:173).  

Como já destacou Marques (2007: 248), apesar de a mulher possuir papéis bem 

definidos na doutrina do Santo Daime, esses papéis são marginais. Quando se trata da direção 

da cerimônia religiosa, a despeito de a direção da mesma ser compartilhada pelo Padrinho e 

pela Madrinha, cada um deles posicionado numa ponta da mesa, um de frente para o outro e 

no final de cada batalhão, feminino e masculino, simbolizando-os, é o homem quem via de 

regra dirige o ritual.  No salão, a mulher também tem a função de fiscalização ritual, assim 

como os homens, e de cantar. O serviço de despacho que é o ministro do Daime, também é 

organizado e realizado pelos homens. No feitio do Daime, as mulheres são responsáveis pela 

limpeza das folhas quecompõem a decocção e a estruturação da cozinha geral. Como afirmou 

o autor, as mulheres vivem uma posição de subalternidade nesse contexto, e desde esse lugar 

desenvolvem a necessidade de se fazer ouvir. O exercício da mediunidade, os transes de 

possessão e os rituais destinados a essas práticas, acabaram se tornando um espaço de poder 

para a mulher nessas condições. Este aspecto apontado por Marques (2007) evidencia-se nas 

narrativas de Madrinha Nonata e de Maria Alice, a primeira propõe dar continuidade ao 

trabalho espiritual desenvolvido pelo pai, contando com o auxilio do espírito deste; a segunda 

tornou-se responsável pelo desenvolvimento dos rituais de umbandaime. Quanto à Madrinha 

Rita, sua fala evidencia que o seu envolvimento com a vida religiosa só pôde ocorrer 

efetivamente quando ela se encontra mais desobrigada em relação à educação e o cuidado 

com os filhos.   
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Meu planejamento no inicio da pesquisa era entrevistar integrantes da primeira 

comissão de investigação das religiões da ayahuasca instituída em 1982 pelo governo federal, 

a maioria deles homens. A seleção dessa amostra se justificava para mim, pois a mesma 

possuía um grande número de pessoas que tinham transitado de uma vida de militância 

política e/ou dedicada ao exercício de alguma profissão liberal, para uma vida religiosa, 

enfim, eram pessoas que conheceram o Santo Daime para pesquisá-lo e sentenciá-lo segundo 

parâmetros científicos, lógicos e racionais, mas acabaram se tornando líderes religiosos desse 

culto. 

A primeira entrevista que realizei foi com Alex Polari, que além de ter participado da 

comissão, possui um conjunto de obras de teor político e de teor religioso, as quais 

simbolizam bastante bem essa relação entre o político e o religioso. Através dessa narrativa, 

portanto, a mudança ou não de valores, símbolos e disposição perante a vida poderia aparecer 

de forma clara. Ocorre que logo após os primeiros resultados da análise do conteúdo referente 

a esse personagem, me dei conta que as mulheres do Santo Daime apareciam menos no 

processo de legitimação da religião no espaço público do que os homens, embora muitas delas 

tenham contribuído, e o fazem ainda, de forma decisiva nesse espaço, seja elaborando 

documentos, organizando a educação das crianças daimistas ou mesmo a saúde da 

comunidade. Fui corroborando essa percepção, na medida em que conversava com as 

mulheres daimistas sobre o tema da minha pesquisa de maneira informal. Algumas vezes, 

comentários meus sobre a invisibilidade da mulher nos assuntos públicos da religião gerou 

protestos indignados, sobre a falta de reconhecimento do esforço e da contribuição das 

mulheres por parte dos homens.  

Um artigo de Seligman-Silva (2005: 75) sobre o testemunho e a política de memória 

me ajudou a refletir sobre esse aspecto da subalternidade do testemunho das mulheres. Nesse 

artigo, o autor demonstra que a etimologia da palavra testemunho possui referência 

falocêntrica, assim como a prática do testemunho na história. Nesse sentido, o testemunho por 

excelência aparece como sendo o testemunho masculino, essa referência estaria gravada nos 

nossos mais recônditos pensamentos e no mais profundo da nossa cultura. A comunhão entre 

testemunho e falocentrismo é evidente no latim em que a palavra testis significa ao mesmo 

tempo testículo e testemunho, no hebraico bíblico nas associações entre as seguintes palavras; 

Zehker (memória) e Zakhar (masculino) e, por outro lado, Isha (mulher, esposa) e Neshia 

(esquecimento), enquanto que nas sociedades tradicionais como a bíblica e a romana as 

mulheres estão excluídas da corte enquanto testemunhas.  
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Um detalhe para o qual eu gostaria de chamar a atenção é o fato de nas entrevistas que 

realizei, os homens não se referirem à mulher em suas falas nenhuma vez, enquanto que nós 

mulheres nos referimos a mulheres e homens. Penso que outro dado interessante ligado a esse 

detalhe, se refere à Madrinha Rita, esposa do Padrinho Sebastião e atualmente presidente do 

conselho doutrinário do Santo Daime. Em todos os vídeos sobre a história do Santo Daime 

que pesquisei, ela aparece recorrentemente ao lado do Padrinho Sebastião, mas nunca fala, 

está sempre calada. Nas pesquisas sobre a religião, também não encontrei nenhuma entrevista 

com ela, a que apresento neste trabalho parece ser a única, a despeito dela ter sido realizada 

sem pretensão acadêmica.     

Pois bem, com isso ficou clara a importância de registrar o testemunho ou a memória 

das mulheres ayahuasqueiras. Uma decisão como esta, resulta na produção de um material 

inédito e ademais contempla uma demanda apresentada por componentes do próprio grupo 

pesquisado. Levando em consideração esse segundo aspecto, passou a existir também uma 

preocupação com a linguagem utilizada na produção desse material, que deve estar acessível e 

ser atraente a essas pessoas. Aliás, houve um comprometimento da minha parte em 

compartilhar esse material, uma postura que foi recebida de forma bastante positiva pelas 

mulheres. Isso justifica o tipo de editoração que elaborei para os vídeos do projeto e espero, 

com isso, exercer com ética a responsabilidade para com meus informantes.  

Encerro este subtítulo com uma colocação de Boaventura de Souza Santos que me 

parece expressar o posicionamento científico que moveu este projeto, “o potencial 

emancipatório da retórica assenta-se na criação de processos analíticos que permitam 

descobrir, porque é que em determinadas circunstancias certos motivos parecem melhores e 

certos argumentos mais poderosos que outros” (SANTOS 2000: 106). 
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A ayahuasca como locus mediterraneus da América do Sul 

A palavra [sertão] já era usada na África e até mesmo em Portugal. […] 

Nada tinha a ver com a noção de deserto (aridez, secura, esterilidade), mas 

sim com a de ‘interior’, de distante da costa: por isso, o sertão pode até ser 

formado por florestas, contanto que sejam afastadas do mar. […] no 

Dicionário da língua bunda de Angola, de frei Bernardo Maria de 

Carnecatim (1804), […] o verbete muceltão, bem como sua corruptela 

certão, é dado como locus mediterraneus, isto é, um lugar que fica no centro 

ou no meio das terras. Ainda mais, na língua original era sinônimo de 

‘mato’, sentido corretamente usado na África Portuguesa, só depois se 

ampliando para ‘mato longe da costa (GALVÃO apud BOLLE 2005: 147 ). 

A Amazônia constitui-se no último reduto de floresta tropical úmida e na maior bacia 

hidrográfica do planeta. Nessa região, as fronteiras políticas são borradas pela grande e livre 

circulação de pessoas e demais seres vivos existentes no interior da mata. O potencial de 

riquezas naturais que apresenta essa parte do planeta é extraordinário e os saberes que ali se 

desenvolveram em torno dessa natureza são, na sua própria complexidade, de grande 

preciosidade. Saberes que se articulam através da maior concentração de diversidade 

lingüística do mundo. A Amazônia sul americana é um mar de água doce, é um mar verde, 

um mar de línguas, um mar navegável e ao mesmo tempo impenetrável.  

Uma imagem oceânica dessa parte do continente é formada pelo escritor Euclides da 

Cunha quando a descreve a partir de sua formação geológica no médio medievo há mais ou 

menos 400 milhões de anos, de acordo com suas palavras:       

[...] as vistas abreviadas nos microscópicos desapertam-se no descortino de 

um passado muitas vezes milenário; e esboçados os contornos estupendos de 

uma geografia morta, alonga-se-lhe aos olhos a perspectiva indefinida 

daquele extinto oceano mediodevônico que afogava todo o Mato Grosso e a 

Bolívia, cobrindo quase toda a América meridional e chofrando no levante 

as antiqüíssimas arribas de Goiás, últimos litorais do continente brasílio-

eliópico que aterrava o Atlântico indo abranger a África... Segue-se com os 

naturalistas da “Comissão Morgan”, e a história geológica, a de linhas mais 

seguras, não perde o traço grandioso, desenvolvendo- se às duas margens do 

largo canal terciário que por longo tempo separou os planaltos brasileiros e 

os das Guianas, até que o vagarososublevar dos Andes, no Ocidente, 

cerrando-lhe um dos extremos, o transmudasse em golfo, em estuário, em 

rio...[...] (CUNHA 2000: 118).  

Entretanto, a imagem da Amazônia como locus mediterraneusnão se limita à 

comparação entre rios e mar ou entre amplitudes e mar. Aproximando-a a partir do vocábulo 

latino à história do mediterrâneo e aproximando-a da corruptela certão e, por conseguinte à 

sertão euclidiano, podemos compreendê-la como lugar e imagem da alteridade sujeita ao 

choque e à assimilação, às mestiçagens. Tal como observou Bolle (2005: 146), a visão 
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paleogeográfica euclidiana no que se refere à região amazônica antevê uma necessária 

integração cultural e política da América Latina.Integração esta que seria objeto de preocupação 

do autor que via na construção de um caminho de saída para o pacífico através do Perú uma medida 

fundamental para o desenvolvimento do país e a incorporação definitiva daquele território recém 

adquirido da Bolívia, o Acre. Ora, seja na conquista de fronteiras ou na atualíssima idéia de 

integração, emerge a relação com o outro como grande desafio às energias humanas.  

A ayahuasca é uma representante em escala global da Amazônia e como tal constitui 

sertão,locus mediterraneus, numa imagem holográfica ela é uma parte desse todo e o próprio 

todo. Sua presença choca e integra, choca a civilização normalizada e integra os que se 

encontram à margem da história, à margem de uma história definida por Sloterdijk (2008) 

como “futuro maníaco construtor de história”. Dessa forma, ela se apresenta como o interior e 

o exterior da viagem humana na terra, revelando assim sua potência de pharmakón.  

A ayahuasca não é uma representação, é a própria realidade amazônica para quem a 

consome, pois os desdobramentos psíquicos promovidos no ritual da ayahuasca colocam a 

pessoa numa disposição de abertura com o ambiente, diferente da disposição hegemônica na 

civilização moderna, cujo centro compreende distanciar-se e dominar a natureza. “A 

ayahuasca permite o trânsito. Entre viventes, ausentes, animais, gentes” (MARTINI 2014a: 

7). Esse trânsito revela a alteridade numa dimensão interna e projeta-a externamente, abre 

para o imprevisível e o oculto.   

A idéia de um oceano interno à América do Sul me permite sugerir uma idéia de 

integração regional não limitada pelas fronteiras nacionais e que retornando ao passado fala 

um pouco sobre a circulação, os caminhos, as trocas, as misturas recorrentes e a abertura 

vivida como ecodependência consciente. Não desejo propor uma volta ao passado, mas 

voltar-se para ele podendo enxergá-lo como alento para o desejo de liberdade de consciência, 

para a superação da disjunção e a construção de uma dialógica homem natureza.  

Designar o pertencimento desse locus à América do Sul não significa aqui uma 

restrição geográfica, uma vez que defendo justamente a idéia de dinâmicas de deslocamento e 

co-habitações. Quero sinalizar com essa nomenclatura algumas especificidades que de certa 

maneira estão relacionadas ao fenômeno do consumo da ayahuasca e às suas conseqüências 

diretas. Por outro lado, existem pertinentes diferenças em relação à América Central que 
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permitiriam justificar de forma abrangente essa delimitação, mas indicarei apenas uma, o uso 

tradicional de psicoativos e seus espaços naturais característicos dessa região
65

.  

Quero destacar um aspecto sublinhado por Terence Mackenna (1992:258-259), as 

zonas tropicais e subtropicais do novo mundo são excepcionalmente ricas em plantas 

psicoativas, dentre elas as mais poderosas, além de encontrarem-se aí os únicos cultos vivos 

baseados no uso de substâncias que contêm dimetiltriptamina (DMT). Nessa mesma linha 

Escohotado (2008: 107), ressalta a disponibilidade de uma ampla e diversificada flora 

psicoativa e a vinculação do consumo dessas substâncias a rituais sagrados, tanto nas grandes 

civilizações como a Inca, Tiwanaco e Asteca, quanto nas pequenas comunidades ou grupos 

indígenas. Tal realidade insinua-se como uma das razões para esta topografia ser o lugar de  

desenvolvimento de uma complexa farmacopéia, dotada de saberes sobre níveis de segurança, 

diferentes concepções sobre estados alterados de consciência e ânimo, e formas de uso 

controlado que permitiram o manuseio desse potencial de psicoatividade humana sem que 

isso se transformasse numa chaga. Essa riqueza, por sua vez, liga-se à dimensão dos saberes 

que têm sido combatidos em nome da cruzada contra o paganismo e em nome da saúde 

mental, o que torna a região ainda mais vulnerável, pois desprovida de seus status cultural e 

sem amparo ou garantias objetivas da nova ordem que tenta se instalar.   

Sudamérica es la región con más diversidad de plantas y animales. Por 

ejemplo, presenta casi un tercio (cien mil) de las especies vegetales del 

mundo (ningún otro continente tiene más de treinta mil especies de plantas) 

y una quinta parte de las especies de mamíferos. Naturalmente una gran 

porción de esta diversidad se la debe a la amazonia. Ésta contiene, por 

ejemplo, una tercera parte de las especies de peces de agua dulce del mundo, 

y la misma proporción de aves. […] La arqueología hace mención a las 

primeras ocupaciones por seres humanos hace unos doce mil años. Las 

cerámicas más tempranas se remontan a hace entre 6.000 y 8.000 años. Los 

cálculos de población precolombina en Sudamérica van de cuatro a veinte 

tres millones de personas (UNICEF 2009: 231).    

Ao chamar a atenção para o seu habitat natural, o fenômeno do consumo da ayahuasca 

pode desencadear resultados negativos ou positivos, ou seja, não se trata aqui de uma 

redenção. Dentre os fenômenos negativos encontra-se o surgimento de falsos xamãs, 

charlatões que oferecem curas com medicinas naturais, super exploração das riquezas naturais 

advinda da presença cada vez maior e constante de turistas, curiosos, estudiosos, e enfim, do 

                                                           
65

 Um ótimo exemplo do retrato da sobrevivência desse tipo de conhecimento e seus conflitos com a dinâmica de 

exploração da natureza promovida pelo sistema econômico moderno pode ser encontrado em “Huicholes los 

últimos guardianes del Peyote”, documentário de (2013). Huicholes é a designação corrente no México para o 

povo Wixárika que luta pela preservação da maior reserva natural de cactos do planeta, a qual concentra 80% das 

espécies existentes desse gênero. Essa reserva se chama Wirikuta e é considerada território sagrado pelos 

Wixárika e patrimônio pela UNESCO. 



157 
 

aumento do fluxo de pessoas na floresta sem planejamento. Dentre os fenômenos positivos, 

temos o (re)conhecimento e a (re)valorização das nuances culturais indígenas e mestiças, do 

potencial do conhecimento relativo ao manejo sustentável da floresta, o alerta para a 

necessidade de se preservar um patrimônio complexo que não se restringe à riquezas naturais 

e o resgate de um padrão de relação com a natureza diferente do padrão belicoso atualmente 

hegemônico. Sem contar que, a experiência com a medicina natural e com os expansores de 

consciência, chamados substâncias psicoativas, desfazem condicionamentos auto e exo 

destrutivos.  

Nesse contexto, o que Hennan (2008: 369) questiona sobre a folha de coca, cabe a 

muitas outras espécies da natureza, a saber, como devolver-lhes sua autonomia, ou seja, sua 

condição de sujeito histórico e não apenas de objeto de nossas intervenções, nossas 

necessidades, nossos desejos e temores?  Ao projetar-se para além dos limites amazônicos e 

circular pelo mundo o consumo regulado da ayahuasca tem demonstrado objetivamente a 

possibilidade de convivência e relacionamento com as plantas e seus poderes e de uma 

reconfiguração dessa relação de alteridade.  

Pretendo afirmar ademais através do presente texto, que enquanto lócus mediterraneus 

nem a ayahuasca e nem os rituais que ensejam o seu consumo são puros, civilizados e 

ordenados a dinâmica do sertão amazônico atesta a presença do movimento, do conflito e das 

reacomodações constantes. Não me refiro a uma ausência completa de ordem, mas sim à 

relação complementar entre desorganização e reorganização. A crença na idéia de pureza das 

tradições é um apelo que tem dificultado o diálogo entre os grupos consumidores de 

ayahuasca, obscurecido visões acadêmicas e limitado os avanços da compreensão estatal 

sobre o uso de psicoativos, no sentido de que esta instancia passa a ver como legitimo 

somente determinadas formas de consumo que foram mais bem sucedidas em utilizar sua 

gramática da ordem. Para pensar uma estrutura menos rígida e mais respeitosa à liberdade e 

capacidade individual de regular os humores, contudo, é necessário ir um pouco mais além, 

porque o uso de psicoativos é um campo aberto, é o campo privilegiado da existência do 

phármakon em si que, como nos lembra Derrida (1991), é uma dolorosa fruiçãoentre doença e saúde, 

ou de uma maneira mais ampla: 

A “essência” do phármakon é que, não tendo essência estável, nem caráter 

“próprio”, não é em nenhum sentido dessa palavra (metafísico, físico, 

químico, alquímico), uma substância. O phármakon não tem nenhuma 

identidade ideal, ele é aneidético, e primeiro porque ele não é monoeidético 

[...] (DERRIDA 1991: 73). 
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Continua o autor afirmando que, o único análogo ao phármakon é a imaginação 

transcendental, essa “arte oculta das profundezas da alma”. Como revela a morte de Sócrates, 

a cicuta, nomeada veneno, mas que no grego nunca teve outro nome se não o de phármakon, 

pelo efeito do lógos do filósofo, se transforma em “meio de libertação, possibilidade de 

salvação e virtude catártica”. “A cicuta tem um efeito ontológico: iniciar à contemplação do 

eîdos e à imortalidade da alma. Sócrates a toma como tal” (DERRIDA 1991: 74). 

Penso não ter havido razão maior do que a apontada pelo autor, para que em milênios 

de historia de uso de drogas, dophármakon, o homem tenha associado esse uso ao 

transcendental e que a partir desse uso tenha dado origem a crenças e religiões. Quero propor 

aqui uma interpretação segundo a qual a questão das drogas é uma questão religiosa tanto do 

ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista social, histórico e político.   

Considero que a atual política de drogas chamada de proibicionismo teve inicio com a 

revolução psicoativa e não com as medidas institucionais levadas a cabo pelo governo de 

Richard Nixon como se costuma afirmar. Segundo Courtwright (2002), uma vez desvelado o 

globo terrestre depois da chegada do europeu na América, substancias psicoativas como o 

vinho, os licores, os destilados, o tabaco, o café, o chá, o chocolate, o ópio, a morfina, a 

cannabis, a coca e a cocaína se converteram em produtos produzidos, comercializados e 

usados globalmente. Mas o consumo que se democratizava por um lado, gerava 

deslocamentos massivos de trabalhadores escravos através do globo. Nunca se havia 

deslocado tantos homens a lugares tão distantes e essa empresa, bem como todos os seus 

efeitos perversos, foi dinamizada pelo interesse pela droga, por alterar o ânimo ou aplacar a 

dor. Café, açúcar e ópio foram grandes vedetes desse movimento guiado pelo gosto europeu 

cristão, devido às crenças cristãs havia um rechaço natural das substâncias associadas a rituais 

ameríndios. De acordo com o autor, os missionários católicos e seus aliados conseguiram 

suprimir, limitar e reduzir à clandestinidade a maior parte do consumo autóctone de 

substâncias psicoativas(COURTWRIGHT 2002: 94). Como bem observou Escohotado (2008) 

o zelo católico contra o paganismo encontra-se nas bases da estrutura do sistema 

proibicionista. Henman (2008) também alerta para a relação de longa duração que há entre a 

Inquisição no Novo Mundo e a atual política proibicionista, com poucas variações no discurso 

entre uma e outra. Logo, a formatação da política proibicionista nada mais é do que o 

recrudescimento de um padrão de relação com as substâncias psicoativas que foi se 

estabelecendo a partir da época do descobrimento através da ação extenuante da Igreja 

Católica. Neste padrão de relacionamento com as substâncias encontra-se adjacente um 
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padrão de relacionamento com o outro, um padrão de alteridade em tudo sujeito a noções 

evolutivas intrínsecas à modernidade.  

A América e o Oriente conformaram no momento da supremacia de Castela e Aragão 

o outro da Europa, Urbano (1993: 24) relaciona a extirpação da idolatria na América com a 

perseguição medieval à superstição que não deixava de ser uma perseguição aos judeus e aos 

muçulmanos. Se pudermos então considerar que os valores que orientavam a Igreja no 

processo descrito pelo autor, são semelhantes aos que orientavam esta instituição na América, 

talvez possamos conjecturar que esse padrão de relacionamento com o outro se espelhou aqui 

dando também fundamento para a aceitação e implantação do proibicionismo.De acordo com 

Bernard & Gruzinski (1992: 15), a idolatria brindava um pretexto político militar que 

glorificava e legitimava a “reconquista”, “como se fosse possível prosseguir em terra 

americana a cruzada empreendida na Espanha contra o islã”. 

De fato, durante a conquista da América os europeus tentam homogeneizar a forma de 

lidar com judeus e muçulmanos e com os indígenas,e demoram a aceitar as diferenças entre 

essas realidades (BERNARD & GRUZINSKI 1992: 75). Segundo Todorov (2014: 156, 157, 

179) para estabelecer parâmetros de descrição da realidade americana os conquistadores 

buscam referências na sua relação com outros já familiares, como os muçulmanos. “Os 

espanhóis chamam de “mesquitas" todos os primeiros templos que descobrem; e a primeira 

cidade avistada durante a expedição de Hernandez de Córdoba, será denominada [...] o grande 

Cairo” 

Esses parâmetros de alteridade dizem muito dos discursos e dos símbolos gerados 

sobre os índios e sua cultura. A afirmação de que a chegada na América foi concebida como 

conquista das Índias é senso comum, entretanto, os vínculos dessa noção com a forma com 

que a conquista foi levada a cabo é pouco explorado. De certa maneira, podemos afirmar que 

a conquista na América também se tornou a luta por Jerusalém.   

Durante a conquista, algumas vozes dissonantes souberam ver as diferentes aplicações 

dessas plantas elaboradas pelos indígenas como F. Hernández, médico de Felipe II que 

mencionou a produção de visões como figurações Satânicas, mas também mencionou que o 

Ololiuhqui, por exemplo, poderia ser usado para aliviar a sífilis, baixar a febre, moderar a 

flatulência, reduzir tumores e dirimir fobias (ESCOHOTADO 2008: 113). Contudo, mesmo 

nas opiniões mais empíricas, prevaleceu a idéia de que as visões tinham relação com o 

demônio, configurando-se ao longo do tempo um monopólio sobre a concepção de imagens.         
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A instauração do modelo psíquico característico da modernidade ocidental deve muito 

de si ao cristianismo, Carneiro (2008, p. 70 -71) explica esta incidência nos seguintes termos: 

O cristianismo já vinha se constituindo milenarmente como 

internalização dos controles sociais sobre o corpo e o espírito, numa 

evolução massiva do estoicismo, e se enfrentou com as antigas 

culturas extáticas, dionisíacas, zoroástricas ou shivaistas e com as 

culturas xamânicas indígenas, cujo fundamento é um vôo da alma. Na 

época reformista e contra reformista dos primeiros séculos da 

modernidade emergiu, em colaboração mútua com um aparelho de 

Estado absolutista, um policiamento disciplinar dos costumes com 

recursos para refinar o modelo de subjetividade moderno com uma 

férrea estrutura de automatismos morais, de couraças sobre o espírito, 

para forjar uma mentalidade anti-extática, por meio de uma 

simbolização demonizante das práticas extáticas como sabá de bruxas 

ou festim canibal de selvagens. 

Como nos informa Boaventura de Souza Santos (2000: 78) “a solidariedade foi 

recodificada como caos e o colonialismo como ordem”.    

 Todas as discrepâncias com o firmado na Convenção das Nações Unidas de 1971 são 

desvios de um eixo de conduta. No caso da Bolívia não houve apenas um desalinhamento, 

houve uma mudança normativa decorrente de uma manobra evidente e, o mais importante, 

apoiada pela maioria dos signatários do documento. Isso representa a abertura de uma 

pequena brecha numa cultura de opressão que vem se desenhando a centenas de anos a partir 

da definição de regimes corporais e mentais de maneira estrita até a suposta necessidade de se 

estabelecer verdadeiras caçadas humanas para manter as regras desse regime. Até chegarmos 

ao ponto de os Estados instaurarem uma repressão responsável por gerar milhares de mortos e 

outros milhares de privados da liberdade, denunciando a existência de uma verdadeira 

indústria da violência. Existem casos recentes que colocam com veemência um problema 

humanitário sob nossos olhos, como é o caso dos fuzilados na Indonésia. Desdobramentos 

que nos levam a perguntar quais são os limites para a aplicação de uma política pública 

desprovida de resultados positivos. O próprio não funcionamento é um questionamento dessa 

realidade, e o pior, é que se trata de um questionamento aonde aquele que questiona pode ser 

preso ou morto, receber sanções desproporcionais ao ato, ou seja, o que preserva e sustenta a 

política não é a sua eficácia, mas a sua própria ineficácia. Nesse sentido, enquanto alguns 

agentes de segurança vêm a público denunciar que o seu trabalho tem consistido em enxugar 

gelo, outros afirmam que justamente o enxugar gelo é o que impede um cenário mais trágico. 

 Quanto à experiência com a ayahuasca no Brasil, a recente regulamentação evidencia 

limites, principalmente porque o controle ainda se faz muito presente, porém, ao mesmo 
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tempo abre o horizonte de discussão sobre as infindáveis possibilidades do consumir 

psicoativos sem sofrimento ou outros prejuízos graves. A abordagem através das religiões da 

ayahuasca nos permite perceber com maior nitidez que a questão do uso de drogas não se 

restringe a uma relação de causalidade pobreza drogas violência, nos permite ademais ter 

mais clareza sobre a potencialidade dos mecanismos de controle autônomos e autênticos, algo 

que se perdeu no passado devido ao ocultamento dessa parte da história humana  

Recentemente, a confluência da dinâmica de interesses pela ayahuasca manifestou-se 

na Conferência Mundial da Ayahuasca, um encontro interdisciplinar e multicultural realizado 

em setembro de 2014 em Ibiza na Espanha. Dentre a presença de mais de meio milhar de 

participantes provenientes de diversos países de todos os continentes, cientistas, líderes 

indígenas, curandeiros, religiosos, terapeutas e representantes de organizações como a 

Fundação Beckley e a Aliança para uma Política de Drogas se reuniram para discutir sobre 

como a ayahuasca pode ser melhor entendida, respeitada e protegida . Convém espacializar 

essa reunião, pois a ilha onde ela se deu, situada no Arquipélago Balear no mar Mediterrâneo, 

atualmente possui vizibilidade midiática como destino de celebridades e “novos ricos” de 

todo o mundo e por constituir cena eletrônica. Entretanto, Ibiza representa antes disso um 

ícone da geração hippie e um patrimônio arqueológico, cultural e natural para a humanidade. 

 Enfim, a ayahuasca como locus mediterraneus é um convite a viagem, ao incógnito, a 

uma zona de fronteira, ao sertão, ao deserto, e porque não ao pharmakón?  

Como salientou Oliveira (2002: 521), quando Euclides da Cunha se refere à Amazônia 

como deserto, podemos divisar nessa imagem o deserto bíblico. Encontramos essa referência 

em passagens como: “Daí a minha ânsiade partir – buscando a forte distração do meu duelo 

com o deserto, nestamajestosa arena de quinhentas léguas que me oferece o Purus” (CUNHA 

2000:371). Ou ainda: 

Foi um mal esta parada obrigatória, que não sei até quando se prolongará: 

perdi uma boa parte de movimento adquirido, para avançar no deserto. Mas 

resigno-me, bem certo de que a minha velha boa vontade não afrouxará com 

tão pouco e confiante na minha abstinência espartana no reagir ao 

clima(CUNHA 2000:371).  

O deserto, avalia Sloterdijk (2008: 85-10), é uma instituição metafórica que representa 

a metoikesis. Aqui voltamos ao último ensinamento de Sócrates, que ao tomar o copo de 

cicuta nas mãos, o pharmakón, consulta seu verdugo se está permitido dirigir uma oração aos 

deuses, ao que este responde “Y es conveniente para que el translado de aqui a allá suceda 

com ventura”. A palavra traslado é tradução da palavragregametoikesis, que alude ao 
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movimento da vida humana, a uma existência em transito entre estados físicos e dimensões do 

ser. “Preexistência, existência y pós existência são os grandes estados do ser como alma, entre 

os quais a metoikesis deve servir de mediação” (SLOTERDIJK 2008: 90). A associação 

entreo pharmakón e a metoikesis, permite uma aproximação entre diferentes formas de 

mudança de estado, ou de elaborar e executar o movimento de uma vida sempre em trânsito 

entre o nascer, o viver e o morrer. O asceta religioso morre para o mundo, para se aproximar 

de Deus, a metoikesis pode dar-se no espaço do deserto. No deserto gesta-se a mudança, no 

sertão gesta-se a mudança de morada, a ayahuasca enquanto pharmakón a realiza.  

No mundo contemporâneo ausência de religião, ou dessa “arte oculta das profundezas 

da alma”, ou ainda a ausência do conhecimento sobre o pharmakón, pode gerar uma busca 

desencontrada pela mudança. “Para os extremistas metafóricos, o deserto se converte no 

espaço psiconáutico, aonde o sonho de mudar-se para perto de Deus põe a si mesmo à 

prova”(SLOTERDIJK 2008: 96).  

Finalmente, penso que esse anseio da alma, essa busca incessante que sob o regime da 

disjunção perde-se no labirinto da razão, encontra desafogo no uso descontrolado de drogas. 

Sem saber que o lógos humano pode fazer as pazes com os deuses para uma metoikesis 

socrática. 

O homem moderno tem a pretensão de pensar acordado. Mas, este 

pensamento acordado levou-nos aos corredores de um sinuoso pesadelo, 

onde os espelhos da razão multiplicam as câmaras de tortura. Ao sair, talvez, 

descobriremos que tínhamos sonhado de olhos abertos e que os sonhos da 

razão são atrozes. Talvez, então, comecemos a sonhar outra vez com os 

olhos fechados (OCTAVIO PAZ 1976: 191).  
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